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5.12.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

23.12.2011 3104



____________________________________________________________________________

Proposta de Emenda à

Constituição nº 21/2011
5.12.2011 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.12.2011 3105

5.12.2011 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.12.2011 3202

6.12.2011 95ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

8.12.2011 918

6.12.2011 36ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.12.2011 1117

6.12.2011 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3106

6.12.2011 64ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3109

6.12.2011 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

23.12.2011 3111



____________________________________________________________________________

Legislatura
6.12.2011 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.12.2011 3112

6.12.2011 63ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.12.2011 3203

6.12.2011 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.12.2011 3204

6.12.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Augusto Monteiro Guimarães

para o Cargo de Presidente

da Fundação Ezequiel Dias –

Funed

27.12.2011 3205

6.12.2011 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.12.2011 3224

6.12.2011 37ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

28.12.2011 3225



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
6.12.2011 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.12.2011 3254

6.12.2011 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.12.2011 3256

7.12.2011 96ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.12.2011 1085

7.12.2011 37ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.12.2011 1128

7.12.2011 38ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.12.2011 1259

7.12.2011 31ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.12.2011 2010

7.12.2011 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3113

7.12.2011 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

23.12.2011 3113



____________________________________________________________________________

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
7.12.2011 25ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.12.2011 3115

7.12.2011 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.12.2011 3206

7.12.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da Dívida

Pública

28.12.2011 3228

7.12.2011 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.12.2011 3228

12.12.2011 39ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.12.2011 1974

12.12.2011 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.12.2011 2012

12.12.2011 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

17.12.2011 2012



____________________________________________________________________________

Legislatura
12.12.2011 30ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.12.2011 2013

12.12.2011 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.12.2011 2014

12.12.2011 40ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.12.2011 2553

12.12.2011 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3117

12.12.2011 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3118

12.12.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.12.2011 3207

12.12.2011 31ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

28.12.2011 3229



____________________________________________________________________________

Ordinária da 17ª Legislatura
13.12.2011 97ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.12.2011 1373

13.12.2011 41ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.12.2011 2613

13.12.2011 42ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.12.2011 2621

13.12.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3119

13.12.2011 38ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.12.2011 3207

13.12.2011 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.12.2011 3209

13.12.2011 30ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.12.2011 3210

13.12.2011 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

27.12.2011 3210



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
13.12.2011 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.12.2011 3230

13.12.2011 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.12.2011 3257

13.12.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.12.2011 3258

14.12.2011 98ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.12.2011 1591

14.12.2011 43ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.12.2011 2859

14.12.2011 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3120

14.12.2011 11ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno na

23.12.2011 3122



____________________________________________________________________________

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
14.12.2011 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.12.2011 3124

14.12.2011 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3125

14.12.2011 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.12.2011 3211

14.12.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Augusto Monteiro Guimarães

para a Presidência da

Fundação Ezequiel Dias -

Funed

27.12.2011 3212

14.12.2011 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.12.2011 3213

14.12.2011 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

27.12.2011 3213



____________________________________________________________________________

Legislatura
15.12.2011 99ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.12.2011 1846

15.12.2011 Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.12.2011 2914

15.12.2011 44ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.12.2011 2914

15.12.2011 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.12.2011 3126

15.12.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.12.2011 3127

15.12.2011 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.12.2011 3127

15.12.2011 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.12.2011 3129

16.12.2011 45ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.12.2011 2975

16.12.2011 46ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.12.2011 3056



____________________________________________________________________________

16.12.2011 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.12.2011 3129

20.12.2011 Reunião Solene da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada ao

Encerramento da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.12.2011 3239



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

SUMÁRIO

MATÉRIA PUBLICADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2011..................................... 57

Atas........................................................................................................................ 57

92ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 29.11.2011......................................................................... 57

51ª Reunião Especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 28.11.2011 – Destinada a Homenagear a Caixa

Econômica Federal pelos 150 Anos de sua Fundação.............................. 175

12ª Reunião Extraordinária da Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 9.11.2011........................................................................... 191

29ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

16.11.2011................................................................................................... 192

9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 21.11.2011............................ 193

9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011.............. 194

Tramitação de Proposições................................................................................... 195

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente................................................ 297

MATÉRIA PUBLICADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2011...................................... 299

Atas........................................................................................................................ 299

93ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 30.11.2011......................................................................... 299



____________________________________________________________________________

9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 24.11.2011............................ 350

29ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 24.11.2011.............. 351

22ª Reunião Ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 29.11.2011............................................................................................. 352

23ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

29.11.2011................................................................................................... 354

Tramitação de Proposições................................................................................... 355

MATÉRIA PUBLICADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2011...................................... 393

Emenda à Constituição.......................................................................................... 393

Emenda à Constituição nº 88, de 2 de dezembro de 2011......................... 393

Ata.......................................................................................................................... 394

94ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 1º.12.2011................................................................... 394

Tramitação de Proposições................................................................................... 447

Manifestações........................................................................................................ 453

MATÉRIA PUBLICADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2011...................................... 457

Tramitação de Proposições................................................................................... 457

MATÉRIA PUBLICADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2011...................................... 481



____________________________________________________________________________

Atas........................................................................................................................ 481

52ª Reunião Especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 1º.12.2011 – Destinada a Homenagear o Sindicato da

Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais – Sindiextra – pelos 20

Anos de sua Fundação............................................................................... 481

35ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 30.11.2011......................................................................... 495

3ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011, em 5.7.2011..... 523

2ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial da Dívida Pública, em

28.11.2011................................................................................................... 523

24ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 29.11.2011......................................................................... 524

23ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011..... 527

10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011.............. 529

15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 1º.12.2011............... 530

25ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

1º.12.2011.................................................................................................... 531

Tramitação de Proposições................................................................................... 532

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2011...................................... 917

Emenda à Constituição.......................................................................................... 917

Emenda à Constituição nº 89, de 7 de dezembro de 2011......................... 917



____________________________________________________________________________

Atas........................................................................................................................ 918

95ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 6.12.2011........................................................................... 918

53ª Reunião Especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 5.12.2011 - Destinada a Comemorar o Dia Internacional

das Pessoas com Deficiência..................................................................... 982

Tramitação de Proposições................................................................................... 993

MATÉRIA PUBLICADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 1085

Atas........................................................................................................................ 1085

96ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 7.12.2011........................................................................... 1085

36ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 6.12.2011........................................................................... 1117

37ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 7.12.2011........................................................................... 1128

Tramitação de Proposições................................................................................... 1132

MATÉRIA PUBLICADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 1259

Ata.......................................................................................................................... 1259

38ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 7.12.2011........................................................................... 1259

Tramitação de Proposições................................................................................... 1269

MATÉRIA PUBLICADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 1373

Ata.......................................................................................................................... 1373



____________________________________________________________________________

97ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 13.12.2011......................................................................... 1373

Tramitação de Proposições................................................................................... 1427

MATÉRIA PUBLICADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 1591

Ata.......................................................................................................................... 1591

98ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 14.12.2011................................................................... 1591

Tramitação de Proposições................................................................................... 1661

MATÉRIA PUBLICADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 1845

Deliberação da Mesa............................................................................................. 1845

Deliberação da Mesa nº 2.527/2011........................................................... 1845

Atas........................................................................................................................ 1846

99ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 15.12.2011......................................................................... 1846

39ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 12.12.2011......................................................................... 1974

30ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 29.11.2011............................ 2007

31ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

7.12.2011..................................................................................................... 2010

23ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 12.12.2011.............. 2012



____________________________________________________________________________

24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 12.12.2011.............. 2012

30ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 12.12.2011............................................................................................. 2013

33ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

12.12.2011................................................................................................... 2014

Tramitação de Proposições................................................................................... 2016

MATÉRIA PUBLICADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 2159

Resoluções............................................................................................................ 2159

Resolução nº 5.347, de 19 de dezembro de 2011...................................... 2159

Resolução nº 5.348, de 19 de dezembro de 2011...................................... 2165

Resolução nº 5.349, de 19 de dezembro de 2011...................................... 2167

Resolução nº 5.350, de 19 de dezembro de 2011...................................... 2169

Tramitação de Proposições................................................................................... 2172

MATÉRIA PUBLICADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 2553

Atas........................................................................................................................ 2553

40ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 12.12.2011......................................................................... 2553

41ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 13.12.2011......................................................................... 2613

42ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 13.12.2011......................................................................... 2621

Tramitação de Proposições................................................................................... 2680



____________________________________________________________________________

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente.................................................... 2858

MATÉRIA PUBLICADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 2859

Atas........................................................................................................................ 2859

43ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 14.12.2011......................................................................... 2859

Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura em 15.12.2011.......................................................................... 2914

44ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 15.12.2011......................................................................... 2914

Tramitação de Proposições................................................................................... 2963

MATÉRIA PUBLICADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 2975

Atas........................................................................................................................ 2975

45ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 16.12.2011......................................................................... 2975

46ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 16.12.2011......................................................................... 3056

19ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 30.11.2011............................................................................................. 3096

30ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

30.11.2011................................................................................................... 3098

6ª Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 30.11.2011............................................................................................. 3099



____________________________________________________________________________

29ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 30.11.2011............................................................................................. 3101

10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011............................ 3102

2ª Reunião Ordinária da Comissão Especial da Dívida Pública, em

1º.12.2011.................................................................................................... 3103

4ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011, em 5.12.2011.. . 3104

26ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

5.12.2011..................................................................................................... 3105

20ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 6.12.2011........................................................................... 3106

64ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 6.12.2011................ 3109

29ª Reunião Ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude na

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 6.12.2011............ 3111

28ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

6.12.2011..................................................................................................... 3112

22ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 7.12.2011................ 3113

24ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 7.12.2011....... 3113

25ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

7.12.2011..................................................................................................... 3115



____________________________________________________________________________

17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 12.12.2011.............. 3117

24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 12.12.2011.............. 3118

1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 13.12.2011..... 3119

23ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 14.12.2011......................................................................... 3120

11ª Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 14.12.2011......................................................................... 3122

37ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

14.12.2011................................................................................................... 3124

28ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 14.12.2011.............. 3125

38ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

15.12.2011................................................................................................... 3126

14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 15.12.2011........................... 3127

29ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 15.12.2011.............. 3127

15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 15.12.2011........................... 3129

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 16.12.2011........................... 3129

Tramitação de Proposições................................................................................... 3131



____________________________________________________________________________

Manifestações........................................................................................................ 3189

MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 3194

Atas........................................................................................................................ 3194

3ª Reunião Conjunta das Comissões de Direitos Humanos e do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura, em 23.5.2011................................................ 3194

4ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011, em 26.10.2011. 3195

25ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

8.11.2011..................................................................................................... 3196

8ª Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 29.11.2011......................................................................... 3198

23ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011............................ 3198

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

30.11.2011................................................................................................... 3199

7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Minas e Energia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011.............. 3200

19ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 1º.12.2011.......................................................................... 3201

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 5.12.2011................ 3202

63ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 6.12.2011................ 3203



____________________________________________________________________________

27ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

6.12.2011..................................................................................................... 3204

1ª Reunião Especial da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de Augusto Monteiro Guimarães para o Cargo de

Presidente da Fundação Ezequiel Dias - Funed -, em 6.12.2011.............. 3205

20ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 7.12.2011............................................................................................... 3206

10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

12.12.2011................................................................................................... 3207

38ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 13.12.2011.............. 3207

20ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 13.12.2011.............. 3209

30ª Reunião Ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude na

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 13.12.2011.......... 3210

25ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 13.12.2011.............. 3210

26ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 14.12.2011.............. 3211

1ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome de Augusto Monteiro Guimarães para a

Presidência da Fundação Ezequiel Dias - Funed -, em 14.12.2011........... 3212

25ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 14.12.2011........................... 3213

27ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 14.12.2011.............. 3213



____________________________________________________________________________

MATÉRIA PUBLICADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 3215

Atas........................................................................................................................ 3215

1ª Reunião Especial da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011, em 23.3.2011.................. 3215

1ª Reunião Especial da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 29.6.2011................ 3215

6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Minas e Energia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 18.11.2011.............. 3216

28ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 29.11.2011............................................................................................. 3218

24ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

30.11.2011................................................................................................... 3218

24ª Reunião Ordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

30.11.2011................................................................................................... 3220

24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

30.11.2011................................................................................................... 3222

11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 1º.12.2011............... 3223

30ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 1º.12.2011............... 3224

25ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura, em 6.12.2011........................................................................... 3224

37ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 6.12.2011................ 3225



____________________________________________________________________________

4ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial da Dívida Pública, em

7.12.2011..................................................................................................... 3228

24ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 7.12.2011............................. 3228

31ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

12.12.2011................................................................................................... 3229

13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 13.12.2011........................... 3230

MATÉRIA PUBLICADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 3233

Atas........................................................................................................................ 3233

5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

18.8.2011..................................................................................................... 3233

6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

1º.9.2011...................................................................................................... 3234

18ª Reunião Ordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

21.9.2011..................................................................................................... 3235

23ª Reunião Ordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

23.11.2011................................................................................................... 3236

25ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 29.11.2011............................................................................................. 3237

MATÉRIA PUBLICADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2011.................................... 3239



____________________________________________________________________________

Atas........................................................................................................................ 3239

Reunião Solene da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 20.12.2011 - Destinada ao Encerramento da 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura........................................................................ 3239

27ª Reunião Ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude na

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 22.11.2011.......... 3245

29ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 22.11.2011............................ 3246

21ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 25.11.2011.............. 3248

24ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011.............................................. 3249

29ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.11.2011............................ 3249

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura,

em 30.11.2011............................................................................................. 3251

14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

1º.12.2011.................................................................................................... 3252

10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 2.12.2011............................. 3253

19ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 6.12.2011................ 3254

29ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

6.12.2011..................................................................................................... 3256

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em

13.12.2011................................................................................................... 3257



____________________________________________________________________________

12ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 13.12.2011........................... 3258

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente.................................................... 3259

Índice Onomástico................................................................................................. 3261



56
____________________________________________________________________________



57
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  141,  142,  143,  144,  145,  146  e  147/2011

(encaminhando emendas ao Projeto de Lei nº 2.571/2011 e solicitando a retirada da

emenda de sua autoria apresentada ao Projeto de Lei nº 2.571/2011, a qual dá nova

redação ao § 4º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 2008, encaminhando os Projetos de

Lei  nºs  2.699,  2.700,  2.701,  2.702  e  2.703/2011  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 22/2011, respectivamente),  do Governador do Estado - Ofício nº

2/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  2.698/2011),  do  Procurador-Geral  de

Justiça  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  29/2011  -  Projetos  de  Lei  nºs  2.704  a

2.714/2011 - Requerimentos nºs 1.946 a 1.994/2011 - Requerimentos dos Deputados

Tadeu  Martins  Leite,  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Fred  Costa  e  das

Comissões de Transporte, de Defesa do Consumidor, de Assuntos Municipais (3) e de

Política Agropecuária - Comunicações: Comunicações da Comissão de Turismo, da

Bancada do PV e dos Deputados Neider Moreira, Tiago Ulisses (2), Gustavo Corrêa e

José  Henrique  -  Questões  de  ordem;  homenagem  póstuma -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos Deputados Sebastião Costa e Pompílio Canavez; questão de ordem;

homenagem póstuma; discursos dos Deputados Duarte Bechir  e Rômulo Viegas -

Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião; existência de quórum para a

continuação dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições

-  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem nº 141/2011, do Governador do

Estado;  deferimento  -  Requerimento  do  Deputado  Fred  Costa;  deferimento  -

Discussão  e  Votação  de  Pareceres:  Prosseguimento  da  votação  do  Parecer  de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.355/2011; renovação da votação do parecer;
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aprovação  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  de

Transporte,  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Assuntos  Municipais  (3)  e  de  Política

Agropecuária e dos Deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia; aprovação - 2ª

Fase:  Discussão e Votação de Proposições:  Requerimentos dos Deputados  Jayro

Lessa  e  Sargento  Rodrigues;  aprovação  -  Questões  de  ordem;  chamada  para

recomposição do número regimental; existência de quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição  nº  21/2011;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1;  declaração  de  voto  -

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  18/2011;  aprovação  -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2011; requerimento do Deputado

Rogério Correia; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.694/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.188/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 18/2011; aprovação com as Emendas nºs 1 a 4 - Discussão, em turno

único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.462/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  1.364/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1; declarações de voto - Encerramento - Ordem do

dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio  - Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Juninho Araújo -  Leonardo Moreira -  Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara
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-  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

O Deputado Deputado Doutor  Viana -  Aproveito  a  oportunidade,  Sr.  Presidente,

para parabenizá-lo pelo seu aniversário.

MENSAGEM Nº 141/2011

- A Mensagem nº 141/2011, do Governador do Estado, encaminhando emendas ao

Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011  e  solicitando  a  retirada  da  emenda  de  sua  autoria

apresentada ao Projeto de Lei nº 2.571/2011, a qual dá nova redação ao § 4º do art.

2º da Lei nº 17.717, de 2008, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 142/2011

- A Mensagem nº 142/2011, do Governador do Estado, encaminhando o Projeto de

Lei nº 2.699/2011, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 143/2011

- A Mensagem nº 143/2011, do Governador do Estado, encaminhando o Projeto de

Lei nº 2.700/2011, foi publicada na edição anterior.
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MENSAGEM Nº 144/2011

- A Mensagem nº 144/2011, do Governador do Estado, encaminhando o Projeto de

Lei nº 2.701/2011, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 145/2011

- A Mensagem nº 145/2011, do Governador do Estado, encaminhando o Projeto de

Lei nº 2.702/2011, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 146/2011

- A Mensagem nº 146/2011, do Governador do Estado, encaminhando o Projeto de

Lei nº 2.703/2011, foi publicada na edição anterior.

“MENSAGEM Nº 147/2011*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, a presente emenda ao Projeto de Lei Complementar

nº 22/2011.

A emenda ao Projeto de Lei Complementar faz-se necessária para aperfeiçoar o

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas

Gerais, com vistas a promover a destinação correta das receitas, bem como adequar

o custeio da saúde à realidade financeira do IPSEMG.

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

de lei, acompanhado da Exposição de Motivos da Presidente do IPSEMG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

REFERÊNCIA: Emenda ao Projeto de Lei que altera a Lei Complementar 64, de 25

de março de 2002.

OBJETIVO:  Aperfeiçoar  o  Regime Próprio  de  Previdência  Social  dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais, com vistas a promover a destinação correta das

receitas, bem como adequar o custeio à saúde à realidade do IPSEMG.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Inicialmente é importante destacar que até a edição da

Lei  Complementar  64,  de  25  de  março  de  2002,  era  possível  a  celebração  de
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convênios,  desde que  autorizado  por  lei  municipal,  para  filiação  ao IPSEMG dos

servidores investidos em função pública municipal.

Em  contrapartida  às  contribuições  recolhidas,  cabia  ao  IPSEMG  prestar  aos

conveniados  assistência  previdenciária,  que  incluía  pensão  aos  dependentes  e

aposentadoria aos contribuintes operários inscritos até 18 de dezembro de 1986.

Além disso, após a edição da referida Lei Complementar, passou para o Estado, por

meio  da  CONFIP/FUNFIP  a  competência  para  arcar  com  os  benefícios  de

aposentadoria e pensão dos segurados do Estado cujo provimento tenha ocorrido até

31 de dezembro de 2001, deixando de fora, entretanto, os benefícios previdenciários

previstos em convênio municipais firmados antes da LC 64/2002.

Na mesma linha do que foi realizado com os segurados do Estado, o objetivo deste

projeto  é  transferir  as  dívidas  previdenciárias  e,  por  conseguinte,  os  benefícios

concedidos ao FUNFIP.

Outro  objetivo  do  projeto  é  apresentar  uma  proposta  emergencial  para

sustentabilidade e manutenção do Plano de Saúde aos beneficiários decorrente da

necessidade  de  revisão  do  financiamento  do  plano  de  saúde  do  IPSEMG,  na

perspectiva  de  proporcionar  um  atendimento  de  qualidade  e  com  segurança  aos

beneficiários.

É importante destacar que atualmente, aproximadamente 36% dos servidores que

contribuem  para  o  plano  de  saúde  do  IPSEMG,  ou  seja,  161  mil  servidores,

contribuem com menos de R$30,00 (trinta reais) chegando, por vezes, a contribuir

com R$1,00 (um real)  para ter  assistência médica, hospitalar  e odontológica, bem

como social, farmacêutica e complementar para si e todo o seu grupo familiar.

Além disso, dos 810.690 beneficiários do plano de saúde do IPSEMG,sendo sua

maioria composta de mulheres e idosos,  359 mil  (44,32%) são dependentes sem

qualquer tipo de contribuição.

Ademais, por certo, não é possível a sustentabilidade de qualquer plano de saúde

que garanta atendimento a aproximadamente 50% de seus beneficiários, na condição

de dependentes, sem qualquer contribuição.

Assim propõe-se o estabelecimento do piso de R$30,00 (trinta reais), sem reajuste

desde a edição da Lei Complementar 64, de 2002, ou seja, há quase dez anos, para
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todos os contribuintes do plano de saúde do IPSEMG.

Além disso, tem-se a proposta de ampliação dos contribuintes do plano da seguinte

maneira:

I - Inclusão de contribuição dos filhos dependentes maiores de 21 anos com valor

do piso de R$30,00.

II - Ampliação da idade do filho dependente para 35 anos com contribuição do piso

de R$30,00, independente se solteiro ou estudante.

III - Inclusão dos demais dependentes (cônjuge, pensionista, curatelado e outros)

contribuindo  com  3,2%  do  valor  da  remuneração  do  titular,  aplicando  o  teto  de

contribuição vigente.

Outra modificação proposta, em função da lógica de contribuição para o plano para

o  servidor  e  não  para  o  cargo,  é  a  extinção  da  contribuição,  em  mais  de  uma

admissão  e  instituição  da  contribuição  apenas  do  vínculo  de  maior  valor  de

remuneração.

Para facilitar a aplicação das novas regras, propõe-se que vigência das alterações

ocorra a partir de 01 de janeiro de 2012.

A proposta apresentada não garantirá a sustentabilidade do plano à longo prazo,

todavia, contribuirá sobremaneira para um melhor atendimento a todos os usuários,

inclusive aos alcançados pela modificação legislativa apresentada. Salientando, que

qualquer plano de saúde é fundado no princípio da solidariedade, caracterizando-se

pela  cotização  coletiva  em  prol  daqueles  que,  num futuro  incerto,  ou  mesmo no

presente, necessitem de prestações retiradas desse fundo comum.

Diante do exposto, considerando a necessidade da correta destinação dos recursos

de  saúde,  e  melhoria  do  plano  de  saúde  do  IPSEMG  submetemos  a  presente

emenda ao projeto de lei que altera a Lei Complementar 64, de 2002.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Jomara Alves da Silva, Presidente do IPSEMG.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2011

Altere-se o art. 1º e o art. 4º do Projeto de Lei Complementar nº 22, de 2011:

“Art. 1º Os arts. 6º, 28, 37, 39, 50, 56, 70 e 85 da Lei Complementar nº 64, de 25 de

março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
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(...)

Art. 39 - Compete ao Estado, por meio do FUNFIP, assegurar:

I – os benefícios de aposentadoria:

a) ao segurado de que trata o art. 3º, cujo provimento tenha ocorrido até 31 de

dezembro de 2001;

b) ao segurado de que trata o art. 3º, cujo provimento tenha ocorrido após 31 de

dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 31 de dezembro de 2012; e

c) aos operários dos Municípios e entidades municipais da administração indireta

inscritos até 18 de dezembro de 1986.

II – os benefícios de pensão por morte:

a)  aos  dependentes do segurado de que trata  o  art.  3º,  cujo  provimento  tenha

ocorrido até 31 de dezembro de 2001;

b)  aos  dependentes do segurado de que trata  o  art.  3º,  cujo  provimento  tenha

ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o fato gerador do direito previsto

neste inciso ocorrer até 31 de dezembro de 2012; e

c)  aos  dependentes  do  segurado  dos  Municípios  e  entidades  municipais  da

administração indireta, quando o fato gerador do direito previsto neste inciso ocorreu

até 31 de dezembro de 2003.

(...)

Art. 85 - (...)

§ 1º O benefício a que se refere o “caput” será custeado por meio do pagamento de

contribuição, cuja alíquota será de 3,2% (três vírgula dois por cento), descontada da

remuneração de contribuição ou dos proventos do servidor, verificado o maior valor

no  caso de mais  de  um vínculo,  até  o  limite  máximo de R$ 250,00 (duzentos  e

cinqUenta reais), não podendo ser inferior ao valor mínimo de R$30,00 (trinta reais),

ambos  reajustados  nos  índices  do  aumento  geral  concedido  ao  servidor  público

estadual.

§ 1º–A - Permanecem na condição de dependente, para os fins previstos neste

artigo, os filhos com idade inferior a trinta e cinco anos, mediante requerimento do

segurado e contribuição do valor mínimo estabelecido no §1º.

§  1º-B  -  O  segurado  contribuirá  para  cada  um  dos  dependentes  inscritos,
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ressalvado os filhos menores de vinte e um anos:

I – para os filhos entre vinte e um e trinta e cinco anos no valor mínimo estabelecido

no § 1º; e

II  –  para  os  demais  dependentes  não  mencionados  no  inciso  I,  na  alíquota

estabelecida no § 1º, respeitado o valor mínimo estabelecido no § 1º.

§ 1º- C O limite máximo de que trata o §1º considerará o somatório de contribuição

do segurado e dos seus dependentes inscritos a que se refere o inciso II do §1ºB.

(...)

§ 3º A contribuição referida no § 1º será acrescida de 1,6% (um vírgula seis por

cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos sobre o valor que exceder o

limite máximo estabelecido no §1º.

§ 4º O Tesouro do Estado contribuirá com o valor correspondente a 50% (cinquenta

por cento) da contribuição total do segurado.

(...)

§  6º  -  A  assistência  a  que  se  refere  o  “caput”  será  prestada  pelo  IPSEMG

exclusivamente  aos  contribuintes  e  seus  dependentes  inscritos,  mediante  a

comprovação do desconto no contracheque do último mês recebido ou do pagamento

da contribuição diretamente ao IPSEMG até o último dia útil do mês de contribuição,

nos termos do regulamento.

(...)

Art. 4º - Ficam revogados:

I - os arts. 16, 17, 18, 25 da Lei Complementar nº 64, 25 de março de 2002, e

II - o inciso III do art. 39, da Lei Complementar nº 64, de 2002.

III – os §§ 2º e 7º do art. 85 da Lei Complementar 64, de 2002.”.

-  Anexe-se cópia ao Projeto de Lei  Complementar nº  22/2011.  Publicada,  fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 2/2011

- O Ofício nº 2/2011 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.698/2011), do Procurador-

Geral de Justiça, foi publicado na edição anterior.
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- O ofício da Secretária Renata Vilhena foi publicado na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 29/2011

Suprima-se o inciso IV do art. 63 e o art. 72 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Suprima-se o inciso IV do Art. 63º da Constituição do Estado de Minas

Gerais.

Art. 2° - Suprima-se o art. 72 da Constituição do E stado de Minas Gerais.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Bosco - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte Bechir -

Duilio  de Castro  -  Elismar  Prado -  Gilberto  Abramo -  Gustavo Perrella  -  Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - José Henrique - Luiz

Carlos Miranda - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Justificação:  A proposta de emenda à Constituição ora submetida ao exame de

nossos  pares  objetiva  coibir  os  atos  normativos  elaborados  pelo  Chefe  do  Poder

Executivo Estadual sem a devida apreciação do Poder Legislativo.

Essa atitude se faz necessária em virtude do maior respeito à representatividade

dos Deputados, tendo em vista o seu grande número e a sua importância.

As  matérias  de  extrema importância  e  urgência,  das  quais  se  originam  as  leis

delegadas,  são,  de  fato,  consideradas  de  caráter  especial  também  aos  nobres

Deputados, visto que tratam de assuntos inteiramente relacionados à população do

Estado, a qual representamos.

Sendo  essas  as  razões  por  que  apresentamos  esta  proposta  de  emenda  à

Constituição, contamos com o apoio dos nobres pares para que seja aprovada.
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- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.704/2011

Declara de utilidade pública o Guarany Esporte Clube, com sede no Município de

Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Guarany Esporte Clube, com sede no

Município de Machado.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: O Guarany Esporte Clube é uma associação sem fins lucrativos, com

duração  por  tempo  indeterminado,  com  sede  no  Município  de  Machado.  Seus

estatutos estão registrados no serviço notarial do 1º Ofício da Comarca de Machado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.705/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Vida e Ecologia, com sede no Município de

Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Vida e Ecologia, com sede no

Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: O Instituto Vida e Ecologia é uma entidade sem fins lucrativos, com

duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Sete Lagoas. Tem entre

suas finalidades, as de executar serviços de radiodifusão comunitária e promover e

estimular  entre  seus  associados  a  filantropia,  a  proteção  à  infância,  à  família,  à

maternidade, à adolescência e à velhice. Seu estatuto está registrado no Cartório de
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Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Sete Lagoas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.706/2011

Torna obrigatória a realização de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos

atendidos nas maternidades da rede hospitalar do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem

realizados  nos recém-nascidos  atendidos nas maternidades  da rede hospitalar  do

Estado.

Art.  2º  -  O  exame a  que se  refere  esta  lei  deverá  ser  realizado nos  membros

superiores e inferiores dos recém-nascidos, ainda no berçário, após as primeiras vinte

e quatro horas de vida da criança e antes da alta hospitalar.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Segundo a Organização Mundial  de Saúde,  de cada cem crianças

nascidas  vivas,  pelo  menos  uma  apresenta  problemas  no  coração,  sendo  a

cardiopatia  congênita  uma  das  maiores  causas  de  mortalidade  infantil  durante  o

primeiro ano de vida.

Atualmente,  a  cardiopatia  congênita  é  detectada  em  alguns  recém-nascidos

somente  após  a  alta  hospitalar,  o  que  resulta  em  morbidade  significativa  e

ocasionalmente em morte.

É comum que recém-nascidos recebam alta e precisem retornar ao hospital após

curto espaço de tempo devido a problemas, muitas vezes graves, que poderiam ter

sido detectados e investigados antes da alta  pós-parto,  por  meio da  oximetria  de

pulso.

O referido exame é rápido - dura de 3 a 5 minutos - e indolor. Consiste em medir os



68
____________________________________________________________________________

níveis de oxigênio no sangue através de sensor enrolado à volta da mão direita e

posteriormente à volta do pé do bebê,  devendo ser  realizado em recém-nascidos

assintomáticos  após  24  horas  de  vida,  antes  da  alta  hospitalar,  para  detectar  a

presença de cardiopatia congênita grave. Sendo detectada alteração na oximetria,

com detecção de oxigênio abaixo de 95%, a investigação de problema cardiológico é

então aprofundada.

São inúmeras  as  pesquisas  realizadas por  renomadas  instituições  médicas  que

apontam para os benefícios dessa prática nos bebês; no entanto, o exame de rotina é

realizado somente no âmbito das UTIs neonatais, não sendo feito nos berçários com

bebês em condições clínicas normais.

É certo que o teste não detecta todas as doenças cardíacas. Os pais e cuidadores

devem também ser informados de que a oximetria de pulso isoladamente pode não

detectar todos os casos de cardiopatia congênita crítica, de modo que um resultado

de teste negativo não exclui a possibilidade de doença cardíaca.

Vale  lembrar  que,  durante  o  pré-natal,  o  ecocardiograma  fetal,  que  pode  ser

realizado entre a 18ª e 24ª semana de gestação, já é capaz também de indicar algum

problema no coração do bebê. No entanto, considerando que o ecocardiograma fetal

nem sempre faz parte dos exames solicitados pelo médico durante o pré-natal,  a

oximetria  de  pulso,  que  tem  muito  baixo  custo,  poderá  salvar  vidas  ao  implicar

investigação cardiológica mais profunda nas crianças.

Na certeza de tratar-se de uma ferramenta importante para salvar vidas, espero

contar com o apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.370/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.707/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos da Saudade - Acus -,

com sede no Município de Novo Cruzeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos da

Saudade - Acus -, com sede no Município de Novo Cruzeiro.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: A Associação Comunitária Unidos da Saudade - Acus - é sociedade

civil  sem fins lucrativos, que realiza atividades de caráter assistencial em favor da

população  do  Município  de  Novo  Cruzeiro,  contribuindo  para  a  melhoria  da  sua

qualidade de vida.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Acus atua na defesa da família e no

amparo das crianças e dos adolescentes da comunidade, desenvolvendo ações de

inclusão  social,  prestando,  assim,  relevantes  serviços  de  reconhecido  interesse

público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 6/7/2005, a referida entidade

cumpre  todos  os  requisitos  exigidos  por  lei,  razão  pela  qual  faz  jus  ao  título

declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.708/2011

Altera a Lei nº 18.430, de 6 de outubro de 2009, que declara de utilidade pública a

Fundação Bretas, com sede no Município de Santa Maria de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A ementa da Lei nº 18.430, de 6 de outubro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Declara  de  utilidade  Pública  a  Fundação  Francisco  de  Assis,  com  sede  no

Município de Santa Maria de Itabira.”.

Art. 2º - O art. 1° da Lei 18.430, de 6 de outubro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fu ndação Francisco de Assis, com

sede no Município de Santa Maria de Itabira.”.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: Superveniente modificação na razão social da Fundação Bretas tornou

necessário que sua declaração de utilidade pública fosse atualizada, considerando

sua  regularidade  e  o  atendimento  ao  interesse  público,  através  da  Fundação

Francisco de Assis.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.709/2011

Define os limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos

Municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado

nos Municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, que tem por finalidade preservar

os  recursos  naturais  da  região,  notadamente  o  patrimônio  arqueológico,

espeleológico, paleontológico, a fauna e a flora, bem como a biota e os cursos d'água

e  criar  condições  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas  e  estudos  de  modo  a

conciliar,  harmoniosamente,  o  uso  científico,  educativo  e  recreativo  com  a

preservação  integral  e  perene  do  patrimônio  natural,  com  área  aproximada  de

2.001,9375ha, são os definidos no memorial descritivo constante do Anexo desta lei.

Art. 2º - Ficam declarados de utilidade pública e de interesse social, para fins de

desapropriação de pleno domínio, inclusive de direitos possessórios, mediante acordo

ou judicialmente, os terrenos e respectivas benfeitorias, pertencentes a particulares,

situados no interior da área descrita no Anexo desta lei.

Parágrafo único - Os terrenos e benfeitorias de que trata o “caput” destinam-se à

implantação do Parque Estadual do Sumidouro.

Art. 3º - Fica o Estado autorizado a promover a desapropriação dos bens de que

trata o art. 2º, com adoção dos procedimentos previstos no disposto no art. 15 do

Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: O Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos Municípios de Lagoa

Santa  e  Pedro  Leopoldo,  foi  criado  pelo  Decreto  nº  20.375,  de  3/1/80,  com  a

finalidade de preservar os recursos naturais dessa região cárstica, notadamente seu

riquíssimo  patrimônio  arqueológico,  espeleológico  e  paleontológico,  bem  como  a

fauna e a flora. Sua idealização relaciona-se aos estudos ambientais efetuados para

a implantação do Aeroporto Internacional  de Confins e as consequências que um

empreendimento desse porte poderia trazer aos ecossistemas locais.

Dada a relevância da implantação da unidade de conservação, o decreto criador

não  definiu  os  limites  e  confrontações  do parque,  mas  delegou  tal  tarefa  a  uma

comissão  especial,  que  deveria  apresentar  um  projeto  com  a  sugestão  de

delimitação. Em junho de 1980, por meio do Decreto nº 20.598, foram definidos esses

limites, com uma área aproximada de 1.300ha.

Em  2008,  no  curso  das  discussões  para  a  implantação  do  Plano  de

Desenvolvimento  do  Vetor  Norte  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,

constatou-se a necessidade de se redefinirem os contornos do Parque Estadual do

Sumidouro, com vistas a assegurar proteção mais efetiva aos inestimáveis recursos

naturais ali existentes. O Decreto nº 44.935, de novembro de 2008, veio atender a

essa demanda, promovendo significativa ampliação da área do parque, que passou a

ser de aproximadamente 2.001,9375ha, ou seja, um aumento de cerca de 800ha em

sua  área original.  Além  disso,  elaborado  com  metodologia  mais  avançada  que  a

usada anteriormente, definiu com maior precisão os sítios a serem protegidos.

Contudo,  ao  promover  tal  ampliação,  reconhecida  por  todos  os  segmentos

envolvidos com a questão como extremamente benéfica e necessária à eficácia da

unidade de conservação, o novo desenho não coincidiu com o antigo, incluindo áreas

que não eram abrangidas anteriormente e suprimindo outras que, dado o seu grau de

antropização, não deveriam ser motivo de proteção integral. Ressalte-se, ainda, que,

apesar de trazer em seu memorial descritivo a totalidade da área a ser protegida, o

instrumento normativo de 2008 não revogou explicitamente o decreto de 1980, o que
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vem trazendo insegurança jurídica,  tanto aos proprietários particulares de terras e

benfeitorias existentes no parque e seu entorno, como para aos gestores da unidade

de conservação,  que se veem compelidos a conviver com normas aparentemente

conflituosas.

Este  projeto  de  lei  visa,  então,  a  corrigir  essa  imperfeição jurídica,  de  forma a

compatibilizar a intensa atividade econômica que se observa naquela região com a

efetiva proteção dos recursos ambientais que uma unidade de conservação como o

Parque Estadual do Sumidouro pode oferecer ao patrimônio natural da região.

ANEXO

MEMORIAL DESCRITIVO

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO

Municípios: Lagoa Santa e Pedro Leopoldo

ÁREA: 2.001,937502 ha

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO

Proprietário: IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Município: PEDRO LEOPOLDO

Comarca: PEDRO LEOPOLDO

UF: Minas Gerais

Matrícula: Código do Incra:

Área (ha): 2.001,937502 Ha

Perímetro: 35.263,08

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no vértice  DTMP0259,  de  coordenadas N

7.839.995,332m. e E 609.258,912m., situado no limite com Distrito de Fidalgo, deste,

segue  com  azimute  de  151º  08'58"  e  distância  de  156,17m.,  confrontando  neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0260,  de  coordenadas  N

7.839.858,542m. e E 609.334,270m.;  deste,  segue com azimute de 180º 55'51" e

distância de 98,31 m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0261, de coordenadas N 7.839.760,240m. e E 609.332,673m.; deste,  segue

com azimute de 74º 08'04" e distância de 96,84m., confrontando neste trecho com
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Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMP0262, de coordenadas N 7.839.786,714m. e E

609.425,824m.;  deste,  segue com azimute  de  74º  28'40"  e  distância  de  69,91m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0263,  de

coordenadas N 7.839.805,423m. e E 609.493,185m.; deste, segue com azimute de

85º  56'14"  e  distância  de  106,26m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0264,  de  coordenadas  N  7.839.812,951m.  e  E

609.599,173m.; deste, segue com azimute de 107º 45'21" e distância de 37,14m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0265,  de

coordenadas N 7.839.801,626m. e E 609.634,540m.; deste, segue com azimute de

71º  07'51"  e  distância  de  164,15m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0266,  de  coordenadas  N  7.839.854,712m.  e  E

609.789,864m.; deste, segue com azimute de 48º 32'49" e distância de 166,58m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0267,  de

coordenadas N 7.839.964,990m. e E 609.914,717m.; deste, segue com azimute de

100º  06'44"  e  distância  de  100,45m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0268,  de  coordenadas  N  7.839.947,353m.  e  E

610.013,607m.; deste, segue com azimute de 88º 48'01" e distância de 109,43m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0269, de coordenadas N 7.839.949,644m. e E 610.123,014m.; deste,  segue

com azimute de 97º 16'26" e distância de 146,33m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0270,  de  coordenadas  N

7.839.931,117m.  e  E  610.268,163m.;  deste,  segue  com  azimute  de  93º  07'55"  e

distância  de  41,47m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0271,  de  coordenadas  N  7.839.928,851m.  e  E

610.309,575m.; deste, segue com azimute de 102º 45'03" e distância de 129,21m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0272, de coordenadas N 7.839.900,332m. e E 610.435,602m.; deste,  segue

com azimute de 88º 53'41" e distância de 48,06m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0273,  de  coordenadas  N

7.839.901,259m.  e  E  610.483,653m.;  deste,  segue com  azimute  de  75º  10'04"  e

distância  de  153,17m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do
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Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0274,  de  coordenadas  N  7.839.940,470m.  e  E

610.631,722m.;  deste,  segue com azimute  de  91º  27'32"  e  distância  de  42,78m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0275, de coordenadas N 7.839.939,381m. e E 610.674,484m.; deste,  segue

com azimute de 107º 26'59" e distância de 27,88m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0276,  de  coordenadas  N

7.839.931,021m. e E 610.701,080m.;  deste,  segue com azimute de 139º 12'34" e

distância  de  138,89m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0277,  de  coordenadas  N  7.839.825,865m.  e  E

610.791,818m.; deste, segue com azimute de 173º 22'53" e distância de 212,57m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0278, de coordenadas N 7.839.614,713m. e E 610.816,319m.; deste,  segue

com azimute de 147º 47'49" e distância de 88,38m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0279,  de  coordenadas  N

7.839.539,925m.  e  E  610.863,421m.;  deste,  segue com  azimute  de  76º  00'18"  e

distância  de  83,76m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0280,  de  coordenadas  N  7.839.560,182m.  e  E

610.944,698m.; deste, segue com azimute de 102º 38'51" e distância de 129,96m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0193, de coordenadas N 7.839.531,728m. e E 611.071,500m.; deste, segue

com azimute de 99º 59'05" e distância de 35,84m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0194,  de  coordenadas  N

7.839.525,514m.  e  E  611.106,796m.;  deste,  segue  com  azimute  de  66º  29'46"  e

distância  de  122,59m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0195,  de  coordenadas  N  7.839.574,403m.  e  E

611.219,212m.; deste,  segue com azimute de 124º 32'33" e distância de 56,47m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0196, de coordenadas N 7.839.542,382m. e E 611.265,729m.; deste, segue

com azimute de 128º 10'40" e distância de 74,80m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0197,  de  coordenadas  N

7.839.496,147m. e E 611.324,530m.;  deste,  segue com azimute de  112º 45'12"  e
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distância  de  144,09m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0198,  de  coordenadas  N  7.839.440,418m.  e  E

611.457,407m.; deste,  segue com azimute de 193º 00'24" e distância de 85,34m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0199, de coordenadas N 7.839.357,267m. e E 611.438,200m.; deste, segue

com azimute de 151º 08'28" e distância de 79,88m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0200,  de  coordenadas  N

7.839.287,310m. e E 611.476,753m.;  deste,  segue com azimute de  132º  38'39"  e

distância  de  27,06m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0201,  de  coordenadas  N  7.839.268,979m.  e  E

611.496,657m.;  deste,  segue com  azimute  de  55º  37'56"  e  distância  de  81,85m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0202, de coordenadas N 7.839.315,186m. e E 611.564,222m.; deste, segue

com azimute de 155º 41'20" e distância de 59,96m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0203,  de  coordenadas  N

7.839.260,543m. e E 611.588,907m.;  deste,  segue com azimute de  243º  31'22"  e

distância e 64,13m., confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até o vértice DTMM0204, de coordenadas N 7.839.231,950m. e E 611.531,501m.;

deste, segue com azimute de 137º 07'46" e distância de 76,96m., confrontando neste

trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0205,  de  coordenadas  N

7.839.175,550m. e E 611.583,857m.;  deste,  segue com azimute de  204º  57'51"  e

distância  de  37,91m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0206,  de  coordenadas  N  7.839.141,186m.  e  E

611.567,859m.; deste, segue com azimute de 174º 45'18" e distância de 120,18m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0207, de coordenadas N 7.839.021,509m. e E 611.578,845m.; deste, segue

com azimute de 270º 20'34" e distância de 34,26m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0208,  de  coordenadas  N

7.839.021,714m. e E 611.544,584m.;  deste,  segue com azimute de  209º  08'33"  e

distância  de  303,80m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do



76
____________________________________________________________________________

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0209,  de  coordenadas  N  7.838.756,371m.  e  E

611.396,638m.; deste,  segue com azimute de 132º 38'39" e distância de 84,81m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0210, de coordenadas N 7.838.698,916m. e E 611.459,023m.; deste, segue

com azimute de 42º 25'29" e distância de 67,92m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0211,  de  coordenadas  N

7.838.749,052m.  e  E  611.504,843m.;  deste,  segue  com  azimute  de  49º  12'40"  e

distância  de  78,07m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0212,  de  coordenadas  N  7.838.800,052m.  e  E

611.563,950m.;  deste,  segue com  azimute  de  25º  48'41"  e  distância  de  95,63m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0213, de coordenadas N 7.838.886,137m. e E 611.605,586m.; deste, segue

com azimute de 12º 09'28" e distância de 133,41m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0214,  de  coordenadas  N

7.839.016,550m.  e  E  611.633,682m.;  deste,  segue  com  azimute  de  91º  38'56"  e

distância  de  172,58m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0215,  de  coordenadas  N  7.839.011,584m.  e  E

611.806,194m.; deste, segue com azimute de 62º 45'48" e distância de 16,00 m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0063B, de coordenadas N 7.839.018,908m. e E 611.820,423m.; deste, segue

com azimute de 7º  46'49" e distância de 46,58m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0216,  de  coordenadas  N

7.839.065,060m.  e  E  611.826,729m.;  deste,  segue  com  azimute  de  57º  00'28"  e

distância  de  19,24m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0217,  de  coordenadas  N  7.839.075,537m.  e  E

611.842,867 m.; deste, segue com azimute de 140º 29'39" e distância de 19,60m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0218, de coordenadas N 7.839.060,414m. e E 611.855,336m.; deste, segue

com azimute de 46º 45'06" e distância de 136,53m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0219,  de  coordenadas  N

7.839.153,957m. e E 611.954,781m.;  deste,  segue com azimute de  107º  42'21"  e
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distância  de  57,42m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0220,  de  coordenadas  N  7.839.136,493m.  e  E

612.009,484m.;  deste,  segue com azimute  de  12º  28'54"  e  distância  de  41,18m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0221, de coordenadas N 7.839.176,704m. e E 612.018,385m.; deste, segue

com azimute de 134º 19'40" e distância de 76,18m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0222,  de  coordenadas  N

7.839.123,471m. e E 612.072,882m.;  deste,  segue com azimute de 155º 54'06" e

distância  de  45,60m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0223,  de  coordenadas  N  7.839.081,849m.  e  E

612.091,499m.; deste, segue com azimute de 126º 34'21" e distância de 50,52m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0224, de coordenadas N 7.839.051,750m. e E 612.132,068m.; deste, segue

com azimute de 139º 55'02" e distância de 216,19m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0225,  de  coordenadas  N

7.838.886,339m.  e  E  612.271,272m.;  deste,  segue com  azimute  de  42º  24'01"  e

distância  de  173,25m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0226,  de  coordenadas  N  7.839.014,278m.  e  E

612.388,098m.; deste, segue com azimute de 54º 25'49" e distância de 123,35m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0227, de coordenadas N 7.839.086,028m. e E 612.488,429m.; deste, segue

com azimute de 291º 36'22" e distância de 34,16m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0228,  de  coordenadas  N

7.839.098,607m. e E 612.456,668m.;  deste,  segue com azimute de 319º 01'10" e

distância  de  25,98m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0229,  de  coordenadas  N  7.839.118,217m.  e  E

612.439,633m.; deste, segue com azimute de 331º 33'40" e distância de 34,88m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0230, de coordenadas N 7.839.148,885m. e E 612.423,024m.; deste, segue

com azimute de 325º 13'33" e distância de 33,07m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0231,  de  coordenadas  N
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7.839.176,047m. e E 612.404,164m.;  deste,  segue com azimute de 334º 26'40" e

distância  de  53,89m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0232,  de  coordenadas  N  7.839.224,666m.  e  E

612.380,916m.; deste, segue com azimute de 330º 46'59" e distância de 36,80m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0233, de coordenadas N 7.839.256,781m. e E 612.362,955m.; deste, segue

com azimute de 339º 06'10" e distância de 46,83m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0234,  de  coordenadas  N

7.839.300,531m. e E 612.346,251m.;  deste,  segue com azimute de 334º 05'28" e

distância  de  65,84m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0235,  de  coordenadas  N  7.839.359,757m.  e  E

612.317,481m.; deste, segue com azimute de 309º 00'44" e distância de 62,47m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0236, de coordenadas N 7.839.399,081m. e E 612.268,941m.; deste, segue

com azimute de 339º 44'30" e distância de 99,92m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0237,  de  coordenadas  N

7.839.492,818m. e E 612.234,344 m.; deste, segue com azimute de 341º 34'33" e

distância  de  67,72m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0238,  de  coordenadas  N  7.839.557,067m.  e  E

612.212,941m.;  deste,  segue  com  azimute  de  72º  21'00"  e  distância  de  1,64m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0239, de coordenadas N 7.839.557,564m. e E 612.214,503m.; deste, segue

com azimute de 344º 58'02" e distância de 45,40m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0001,  de  coordenadas  N

7.839.601,412m. e E 612.202,727m.;  deste,  segue com azimute de 334º 59'56" e

distância de 9,81m., confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até o vértice DTMM0002, de coordenadas N 7.839.610,307m. e E 612.198,579m.;

deste, segue com azimute de 295º 23'02" e distância de 23,64m., confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0003,  de

coordenadas N 7.839.620,443m. e E 612.177,217m.; deste, segue com azimute de

346º 42'26" e distância de 26,99m., confrontando neste trecho com Distrito de Quinta



79
____________________________________________________________________________

do Sumidouro, até o vértice DTMM0004,  de coordenadas N 7.839.646,707m. e E

612.171,012m.; deste, segue com azimute de 53º 39'41" e distância de 116,53m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0005, de coordenadas N 7.839.715,757m. e E 612.264,880 m.; deste, segue

com azimute de 54º 59'50" e distância de 107,60m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0006,  de  coordenadas  N

7.839.777,477m. e E 612.353,016m.;  deste,  segue com azimute de 341º 56'04" e

distância  de  45,41m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0007,  de  coordenadas  N  7.839.820,652m.  e  E

612.338,933m.;  deste,  segue com azimute  de  68º  51'12"  e  distância  de  11,56m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0008, de coordenadas N 7.839.824,821m. e E 612.349,711m.; deste, segue

com azimute de 43º 55'38" e distância de 27,23m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0009,  de  coordenadas  N

7.839.844,432m.  e  E  612.368,601m.;  deste,  segue  com  azimute  de  7º  27'36"  e

distância  de  72,75m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0010,  de  coordenadas  N  7.839.916,571m.  e  E

612.378,047m.; deste, segue com azimute de 75º 36'37" e distância de 103,88m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0011, de coordenadas N 7.839.942,388m. e E 612.478,672m.; deste, segue

com azimute de 164º 51'12" e distância de 108,41m., confrontando neste trecho com

Rio das Velhas, até o vértice DTMP0001, de coordenadas N 7.839.837,746m. e E

612.506,998m.; deste, segue com azimute de 155º 35'24" e distância de 65,46m.,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0002,  de

coordenadas N 7.839.778,138m. e E 612.534,050m.; deste, segue com azimute de

146º 52'45" e distância de 70,65 m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas,

até o vértice DTMP0003, de coordenadas N 7.839.718,968m. e E 612.572,653m.;

deste,  segue com azimute  de  124º  03'42"  e  distância  de  101,64m.,  confrontando

neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0004,  de  coordenadas  N

7.839.662,040m. e E 612.656,857m.;  deste,  segue com azimute de 117º  53'10"  e

distância de 352,01m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas, até o vértice
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DTMP0005, de coordenadas N 7.839.497,398m. e E 612.967,995m.; deste,  segue

com azimute de 127º 40'09" e distância de 261,19m., confrontando neste trecho com

Rio das Velhas, até o vértice DTMP0006, de coordenadas N 7.839.337,783m. e E

613.174,742m.; deste, segue com azimute de 127º 18'13" e distância de 125,73m.,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0007,  de

coordenadas N 7.839.261,583m. e E 613.274,756 m.; deste, segue com azimute de

121º 36'32" e distância de 64,46m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas,

até o vértice DTMP0008, de coordenadas N 7.839.227,797 m. e E 613.329,655 m.;

deste, segue com azimute de 117º 41'22" e distância de 119,19m., confrontando neste

trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0009,  de  coordenadas  N

7.839.172,414m. e E 613.435,191m.;  deste,  segue com azimute de 107º 05'44" e

distância de 297,12m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas, até o vértice

DTMP0010, de coordenadas N 7.839.085,069m. e E 613.719,187m.; deste,  segue

com azimute de 113º 55'00" e distância de 238,08m., confrontando neste trecho com

Rio das Velhas, até o vértice DTMP00 11, de coordenadas N 7.838.988,551m. e E

613.936,822m.; deste, segue com azimute de 121º 39'11" e distância de 130,52m.,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMM0012,  de

coordenadas N 7.838.920,060m. e E 614.047,922m.; deste, segue com azimute de

221º 05'04" e distância de 589,35m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0013,  de  coordenadas  N  7.838.475,845m.  e  E

613.660,619m.; deste, segue com azimute de 220º 07'54" e distância de 115,12m.,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0014, de

coordenadas N 7.838.387,831m. e E 613.586,421m.; deste, segue com azimute de

237º 59'13" e distância de 255,34m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0015,  de  coordenadas  N  7.838.252,470m.  e  E

613.369,907m.; deste, segue com azimute de 241º 16'02" e distância de 383,09m.,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0016, de

coordenadas N 7.838.068,307m. e E 613.033,984m.; deste, segue com azimute de

213º 47'54" e distância de 93,54m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0017,  de  coordenadas  N  7.837.990,572m.  e  E

612.981,948m.; deste, segue com azimute de 216º 04'10" e distância de 150,17m.,
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confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0018, de

coordenadas N 7.837.869,190m. e E 612.893,534m.; deste, segue com azimute de

213º 13'50" e distância de 149,69m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0019,  de  coordenadas  N  7.837.743,978m.  e  E

612.811,502m.; deste, segue com azimute de 212º 13'30" e distância de 119,10m.,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0020, de

coordenadas N 7.837.643,225m. e E 612.747,993m.; deste, segue com azimute de

326º  34'41"  e  distância  de  264,45m.,  confrontando  neste  trecho  com  Genesco

Aparecido  de  Oliveira  Filho,  até  o  vértice  DTMM0021,  de  coordenadas  N

7.837.863,947m. e E 612.602,332m.;  deste,  segue com azimute de 225º 21'24" e

distância de 284,41m., confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira

Filho,  até  o  vértice  DTMM0022,  de  coordenadas  N  7.837.664,095m.  e  E

612.399,977m.; deste, segue com azimute de 215º 14'17" e distância de 57,78m.,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0023, de coordenadas N 7.837.616,902m. e E 612.366,639m.; deste, segue

com azimute de 203º 54'40" e distância de 132,40m., confrontando neste trecho com

Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0024, de coordenadas N

7.837.495,861m. e E 612.312,973m.;  deste,  segue com azimute de 183º 00'08" e

distância de 245,15m., confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira

Filho,  até  o  vértice  DTMM0025,  de  coordenadas  N  7.837.251,052m.  e  E

612.300,134m.;  deste,  segue com azimute  de  96º  50'51"  e  distância  de  84,79m.,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0026, de coordenadas N 7.837.240,943m. e E 612.384,316m.; deste, segue

com azimute de 217º 55'45" e distância de 39,22m., confrontando neste trecho com

Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0027,  de  coordenadas  N

7.837.210,010m. e E 612.360,210m.;  deste,  segue com azimute de 204º 10'24" e

distância de 49,93m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0028, de coordenadas N 7.837.164,459m. e E 612.339,764m.; deste,

segue com azimute de 209º 19'32" e distância de 25,20m., confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0029,  de  coordenadas  N

7.837.142,487m. e E 612.327,421m.;  deste,  segue com azimute de 230º 53'13" e
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distância de 64,33m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0030, de coordenadas N 7.837.101,904m. e E 612.277,507m.; deste,

segue com azimute de 242º 16'38" e distância de 68,27m., confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0031,  de  coordenadas  N

7.837.070,146m. e E 612.217,075m.;  deste,  segue com azimute de 225º 57'53" e

distância de 17,18m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0032, de coordenadas N 7.837.058,207m. e E 612.204,727m.; deste,

segue com azimute de 218º 48'53" e distância de 27,50m., confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0033,  de  coordenadas  N

7.837.036,776m. e E 612.187,487m.;  deste,  segue com azimute de 242º 26'15" e

distância de 67,33m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0034, de coordenadas N 7.837.005,621m. e E 612.127,798m.;

deste, segue com azimute de 215º 38'03" e distância de 12,92m., confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0035, de coordenadas

N 7.836.995,122m. e E 612.120,272m.; deste, segue com azimute de 213º 21'11" e

distância de 72,33m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0036, de coordenadas N 7.836.934,709m. e E 612.080,508m.;

deste, segue com azimute de 238º 45'50" e distância de 23,57m., confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0037, de coordenadas

N 7.836.922,486m. e E 612.060,354m.; deste, segue com azimute de 237º 01'36" e

distância de 258,13m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0038, de coordenadas N 7.836.782,000m. e E 611.843,804m.;

deste, segue com azimute de 221º 41'31" e distância de 57,30m., confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0039, de coordenadas

N 7.836.739,213m. e E 611.805,693m.; deste, segue com azimute de 199º 25'51" e

distância de 29,57m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0040, de coordenadas N 7.836.711,330m. e E 611.795,857m.;

deste,  segue com azimute  de  302º  36'48"  e  distância  de  329,47m.,  confrontando

neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0041, de

coordenadas N 7.836.888,906m. e E 611.518,332m.; deste, segue com azimute de

33º 20'01" e distância de 20,55m., confrontando neste trecho com Genesco Aparecido
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de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0043, de coordenadas N 7.836.906,073m. e E

611.529,623m.;  deste,  segue  com azimute  de  300º  11'23"  e  distância  de  4,07m.,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0042, de coordenadas N 7.836.908,122m. e E 611.526,101m.; deste, segue

com azimute de 39º 44'53" e distância de 22,47m., confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lapinha  -  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0012B, de coordenadas N 7.836.925,395m. e E 611.540,466m.; deste, segue

com azimute de 302º 33'16" e distância de 12,00m., confrontando neste trecho com

Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice DTMP0012A, de coordenadas N

7.836.931,852m. e E 611.530,351m.;  deste,  segue com azimute de  227º  16'37"  e

distância de 41,66m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0064A,  de  coordenadas  N

7.836.903,587m. e E 611.499,745m.;  deste,  segue com azimute de  230º  23'27"  e

distância de 20,79m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0065A,  de  coordenadas  N

7.836.890,335m. e E 611.483,732m.;  deste,  segue com azimute de  226º  18'04"  e

distância de 63,52m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0066A,  de  coordenadas  N

7.836.846,449m. e E 611.437,806m.;  deste,  segue com azimute de  225º  45'44"  e

distância de 29,46m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0067A,  de  coordenadas  N

7.836.825,897m. e E 611.416,700m.;  deste,  segue com azimute de  220º  06'52"  e

distância de 21,82m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0068A,  de  coordenadas  N

7.836.809,210m. e E 611.402,641m.;  deste,  segue com azimute de  214º  52'15"  e

distância de 18,84m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0069A,  de  coordenadas  N

7.836.793,754m. e E 611.391,870m.;  deste,  segue com azimute de  208º  29'21"  e

distância de 29,11m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0070A,  de  coordenadas  N

7.836.768,168m. e E 611.377,984m.;  deste,  segue com azimute de  206º  18'54"  e
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distância de 41,72m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0071A,  de  coordenadas  N

7.836.730,776m. e E 611.359,492m.;  deste,  segue com azimute de  212º  03'37"  e

distância de 51,86m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0072A,  de  coordenadas  N

7.836.686,828m. e E 611.331,966m.;  deste,  segue com azimute de  214º  20'47"  e

distância de 64,49m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0073A,  de  coordenadas  N

7.836.633,584m. e E 611.295,582m.;  deste,  segue com azimute de  218º  50'01"  e

distância de 23,66m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0074A,  de  coordenadas  N

7.836.615,152m. e E 611.280,745m.;  deste,  segue com azimute de  229º  15'58"  e

distância de 22,21m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0075A,  de  coordenadas  N

7.836.600,661m. e E 611.263,918m.;  deste,  segue com azimute de  234º  52'54"  e

distância de 40,05m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0076A,  de  coordenadas  N

7.836.577,620m. e E 611.231,157m.;  deste,  segue com azimute de  230º  13'52"  e

distância de 22,20m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0077A,  de  coordenadas  N

7.836.563,422m. e E 611.214,097m.;  deste,  segue com azimute de  231º  57'18"  e

distância de 15,30m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0078A,  de  coordenadas  N

7.836.553,991m. e E 611.202,045m.;  deste,  segue com azimute de  254º  19'27"  e

distância de 2,67m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0044,  de  coordenadas  N

7.836.553,270m. e E 611.199,476m.;  deste,  segue com azimute de  311º 46'00"  e

distância de 310,81m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva,

até o vértice DTMM0045, de coordenadas N 7.836.760,300m. e E 610.967,654m.;

deste, segue com azimute de 246º 36'30" e distância de 80,51m., confrontando neste

trecho com Agenor Guimarães da Silva, até o vértice DTMM0046, de coordenadas N
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7.836.728,337m. e E 610.893,762m.;  deste,  segue com azimute de 319º 57'56" e

distância de 15,59m., confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha até o vértice

DTMM0047, de coordenadas N 7.836.740,271m. e E 610.883,736m.; deste, segue

com azimute de 250º 41'33" e distância de 95,53m., confrontando neste trecho com

Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0048, de coordenadas N 7.836.708,684m. e E

610.793,576m.; deste, segue com azimute de 337º 58'35" e distância de 59,10m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0049,  de

coordenadas N 7.836.763,472m. e E 610.771,414m.; deste, segue com azimute de

263º  08'22"  e  distância  de  13,92m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0050,  de  coordenadas  N  7.836.761,809m.  e  E

610.757,592m.; deste, segue com azimute de 306º 30'02" e distância de 22,28m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0051,

de coordenadas N 7.836.775,059m. e E 610.739,686m.; deste, segue com azimute

de 30º 05'09" e distância de 17,18m., confrontando neste trecho com Joaquim Soares

da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0052,  de  coordenadas  N  7.836.789,924m.  e  E

610.748,298m.; deste, segue com azimute de 358º 24'54" e distância de 20,17m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0053,

de coordenadas N 7.836.810,091m. e E 610.747,740m.; deste, segue com azimute

de 5º 00'50" e distância de 26,80m., confrontando neste trecho com Joaquim Soares

da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0054,  de  coordenadas  N  7.836.836,786m.  e  E

610.750,082m.; deste, segue com azimute de 311º 57'38" e distância de 60,25m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0055,

de coordenadas N 7.836.877,070m. e E 610.705,280m.; deste, segue com azimute

de  253º  29'54"  e  distância  de  96,32m.,  confrontando  neste  trecho  com  Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0056, de coordenadas N 7.836.849,711m. e E

610.612,928m.; deste, segue com azimute de 345º 42'39" e distância de 59,16m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0057,

de coordenadas N 7.836.907,038m. e E 610.598,327m.; deste, segue com azimute

de 340º 45'37"  e distância  de  166,24m.,  confrontando neste trecho com Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0058, de coordenadas N 7.837.063,992m. e E

610.543,548m.; deste, segue com azimute de 254º 06'51" e distância de 320,67m.,
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confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0059,

de coordenadas N 7.836.976,217m. e E 610.235,123m.; deste, segue com azimute

de  192º  24'50"  e  distância  de  93,26m.,  confrontando  neste  trecho  com  Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0060, de coordenadas N 7.836.885,139m. e E

610.215,075m.; deste, segue com azimute de 171º 10'23" e distância de 61,99m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0061,

de coordenadas N 7.836.823,880m. e E 610.224,588m.; deste, segue com azimute

de  181º  45'40"  e  distância  de  45,81m.,  confrontando  neste  trecho  com  Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0062, de coordenadas N 7.836.778,088m. e E

610.223,180m.; deste, segue com azimute de 249º 39'46" e distância de 100,82m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0063,  de

coordenadas N 7.836.743,047m. e E 610.128,641m.; deste, segue com azimute de

155º  39'22"  e  distância  de  50,83m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0064,  de  coordenadas  N  7.836.696,736m.  e  E

610.149,594m.; deste, segue com azimute de 154º 36'04" e distância de 44,96m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0065,  de

coordenadas N 7.836.656,120m. e E 610.168,879m.; deste, segue com azimute de

83º 01'20" e distância de 24,18m., confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha,

até o vértice DTMM0066, de coordenadas N 7.836.659,058m. e E 610.192,884m.;

deste,  segue com azimute  de  174º  27'33"  e  distância  de  122,42m.,  confrontando

neste trecho com Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0067, de coordenadas N

7.836.537,211m. e E 610.204,704m.;  deste,  segue com azimute de  196º  27'08"  e

distância  de  156,70m.,  confrontando  neste  trecho  com Distrito  de  Lapinha,  até  o

vértice DTMM0068, de coordenadas N 7.836.386,926m. e E 610.160,324m.; deste,

segue com azimute de 204º 29'39" e distância de 30,01m., confrontando neste trecho

com  Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0069,  de  coordenadas  N

7.836.359,615m. e E 610.147,881m.;  deste,  segue com azimute de 256º 08'24" e

distância de 88,07m., confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha, até o vértice

DTMM0070, de coordenadas N 7.836.338,519m. e E 610.062,380m.; deste, segue

com azimute de 302º 09'07" e distância de 176,55m., confrontando neste trecho com

Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0071, de coordenadas N 7.836.432,475m. e E
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609.912,902m.; deste, segue com azimute de 268º 06'08" e distância de 98,37m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0072,  de

coordenadas N 7.836.429,217m. e E 609.814,581m.; deste, segue com azimute de

277º  17'15"  e  distância  de  147,00m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0073,  de  coordenadas  N  7.836.447,864m.  e  E

609.668,764m.; deste, segue com azimute de 241º 39'45" e distância de 135,97m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0074,  de

coordenadas N 7.836.383,325m. e E 609.549,090m.; deste, segue com azimute de

277º  34'45"  e  distância  de  266,49m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0075,  de  coordenadas  N  7.836.418,474m.  e  E

609.284,931m.; deste, segue com azimute de 179º 41'00" e distância de 24,25m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0076,  de

coordenadas N 7.836.394,224m. e E 609.285,065m.; deste, segue com azimute de

286º 06'34" e distância de 76,57m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até o vértice DTMP0080A, de coordenadas N 7.836.415,471m. e E 609.211,500m.;

deste, segue com azimute de 291º 54'14" e distância de 17,96m., confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMP0081A,  de  coordenadas  N

7.836.422,170m. e E 609.194,839m.;  deste,  segue com azimute de 304º 10'37" e

distância de 18,83m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley, até o vértice

DTMP0082A, de coordenadas N 7.836.432,745m. e E 609.179,265m.; deste, segue

com azimute de 317º 59'25" e distância de 10,07m., confrontando neste trecho com

Saulo Wanderley, até o vértice DTMP0083A, de coordenadas N 7.836.440,227m. e E

609.172,526m.;  deste,  segue com azimute  de  309º  23'24"  e  distância  de  1,91m.,

confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0077,  de

coordenadas N 7.836.441,440m. e E 609.171,048m.; deste, segue com azimute de

238º 11'49" e distância de 44,88m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até o vértice DTMM0078, de coordenadas N 7.836.417,787m. e E 609.132,904m.;

deste, segue com azimute de 330º 39'55" e distância de 96,69m., confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0079,  de  coordenadas  N

7.836.502,081m. e E 609.085,533m.;  deste,  segue com azimute de 337º 37'07" e

distância de 46,29m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley, até o vértice
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DTMM0080, de coordenadas N 7.836.544,887m. e E 609.067,906m.; deste, segue

com azimute de 318º 29'39" e distância de 17,33m., confrontando neste trecho com

Saulo Wanderley, até o vértice DTMM0081, de coordenadas N 7.836.557,868m. e E

609.056,419m.; deste, segue com azimute de 311º 40'34" e distância de 25,93m.,

confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0082,  de

coordenadas N 7.836.575,108m. e E 609.037,053m.; deste, segue com azimute de

251º  26'56"  e  distância  de  349,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Saulo

Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0083,  de  coordenadas  N  7.836.463,877m.  e  E

608.705,599m.; deste, segue com azimute de 307º 04'06" e distância de 54,59m.,

confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMP0084,  de

coordenadas N 7.836.496,784m. e E 608.662,038m.; deste, segue com azimute de

307º 02'55" e distância de 28,88m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até o vértice DTMP0085, de coordenadas N 7.836.514,181m. e E 608.638,992m.;

deste, segue com azimute de 285º 55'02" e distância de 20,73m., confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N

7.836.519,867m. e E 608.619,054m.;  deste,  segue com azimute de 311º  54'41"  e

distância  de  10,43m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0087,  de  coordenadas  N  7.836.526,836m.  e  E

608.611,290m.; deste,  segue com azimute de 338º 36'38" e distância de 14,59m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0088, de coordenadas N.836.540,421m. e E 608.605,969 m.; deste, segue com

azimute de 287º 31'52" e distância de 23,96m., confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0089,  de  coordenadas  N

7.836.547,638m. e E 608.583,123m.;  deste,  segue com azimute de 305º 03'53" e

distância  de  60,82m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0090,  de  coordenadas  N  7.836.582,579m.  e  E

608.533,342m.; deste, segue com azimute de 315º 42'50" e distância de 24,23m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0091, de coordenadas N 7.836.599,924m. e E 608.516,424m.; deste,  segue

com azimute de 301º 33'13" e distância de 36,97m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães  até  o  vértice  DTMP0092,  de  coordenadas  N
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7.836.619,272m. e E 608.484,917m.;  deste,  segue com azimute de 308º 32'04" e

distância  de  38,19m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0093,  de  coordenadas  N  7.836.643,061m.  e  E

8.455,047m.;  deste,  segue  com  azimute  de  302º  47'29"  e  distância  de  25,41m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0094, de coordenadas N 7.836.656,822m. e E 608.433,687m.; deste,  segue

com azimute de 290º 22'33" e distância de 35,97m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0095,  de  coordenadas  N

7.836.669,347m. e E 608.399,965m.;  deste,  segue com azimute de 243º 14'13" e

distância  de  26,67m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0096,  de  coordenadas  N  7.836.657,339m.  e  E

608.376,155m.; deste, segue com azimute de 258º 57'46" e distância de 27,64m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0097, de coordenadas N 7.836.652,048m. e E 608.349,029m.; deste,  segue

com azimute de 298º 15'42" e distância de 25,89m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0098,  de  coordenadas  N

7.836.664,306m. e E 608.326,227m.;  deste,  segue com azimute de 349º 48'58" e

distância  de  44,72m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0099,  de  coordenadas  N  7.836.708,322m.  e  E

608.318,320m.;  deste,  segue com azimute  de  43º  21'05"  e  distância  de  18,95m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0100, de coordenadas N 7.836.722,102m. e E 608.331,329m.; deste,  segue

com azimute de 74º 00'48" e distância de 15,25m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0101,  de  coordenadas  N

7.836.726,302m.  e  E  608.345,989m.;  deste,  segue com  azimute  de  77º  40'41"  e

distância  de  27,22m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0102,  de  coordenadas  N  7.836.732,110m.  e  E

608.372,578m.;  deste,  segue com azimute  de  51º  15'58"  e  distância  de  19,80m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0103, de coordenadas N 7.836.744,498m. e E 608.388,022m.; deste,  segue

com azimute de 34º 27'31" e distância de 10,57m., confrontando neste trecho com
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Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0104,  de  coordenadas  N

7.836.753,211m. e E 608.394,001m.;  deste,  segue com azimute de  340º  38'39"  e

distância  de  18,83m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0105,  de  coordenadas  N  7.836.770,977m.  e  E

608.387,760m.;  deste,  segue  com  azimute  de  4º  12'39"  e  distância  de  19,18m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0106, de coordenadas N 7.836.790,101m. e E 608.389,168m.; deste,  segue

com azimute de 333º 29'03" e distância de 19,27m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0107,  de  coordenadas  N

7.836.807,344m. e E 608.380,565m.;  deste,  segue com azimute de 354º 54'39" e

distância  de  38,00m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0108,  de  coordenadas  N  7.836.845,197m.  e  E

608.377,194m.; deste, segue com azimute de 337º 41'38" e distância de 40,43m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0109, de coordenadas N 7.836.882,603m. e E 608.361,848m.; deste,  segue

com azimute de 355º 36'51" e distância de 26,72m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0110,  de  coordenadas  N

7.836.909,240m. e E 608.359,805m.;  deste,  segue com azimute de 351º 06'41" e

distância  de  29,86m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0111,  de  coordenadas  N  7.836.938,743m.  e  E

608.355,191m.; deste, segue com azimute de 324º 01'22" e distância de 35,56m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0112,  de coordenadas N 7.836.967,521m. e E 608.334,300m.; deste,  segue

com azimute de 315º 59'14" e distância de 24,50m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0113,  de  coordenadas  N

7.836.985,143m. e E 608.317,275m.;  deste,  segue com azimute de 359º 46'21" e

distância  de  19,14m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0114,  de  coordenadas  N  7.837.004,279m.  e  E

608.317,199m.;  deste,  segue com azimute  de  34º  32'16"  e  distância  de  26,54m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0115,  de coordenadas N 7.837.026,143m. e E 608.332,247m.; deste,  segue
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com azimute de 20º 02'58" e distância de 35,59m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0116,  de  coordenadas  N

7.837.059,578m.  e  E  608.344,449m.;  deste,  segue  com  azimute  de  7º  36'23"  e

distância  de  23,41m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0117,  de  coordenadas  N  7.837.082,784m.  e  E

608.347,548m.;  deste,  segue com azimute  de  49º  01'02"  e  distância  de  37,74m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0118,  de coordenadas N 7.837.107,535m. e E 608.376,038m.; deste,  segue

com azimute de 16º 16'11" e distância de 9,95m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0119,  de  coordenadas  N

7.837.117,088m. e E 608.378,826m.;  deste,  segue com azimute de  106º  13'45"  e

distância  de  18,89m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0120,  de  coordenadas  N  7.837.111,809m.  e  E

608.396,962m.;  deste,  segue  com  azimute  de  68º  01'02"  e  distância  de  9,91m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0121, de coordenadas N 7.837.115,518m. e E 608.406,150m.; deste,  segue

com azimute de 83º 24'41" e distância de 29,20m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0122,  de  coordenadas  N

7.837.118,868m.  e  E  608.435,154m.;  deste,  segue  com  azimute  de  62º  27'31"  e

distância  de  28,63m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0123,  de  coordenadas  N  7.837.132,107m.  e  E

608.460,541m.;  deste,  segue com azimute  de  36º  20'16"  e  distância  de  25,28m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0124, de coordenadas N 7.837.152,469m. e E 608.475,519m.; deste,  segue

com azimute de 356º 12'17" e distância de 24,87m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0125,  de  coordenadas  N

7.837.177,282m.  e  E  608.473,873m.;  deste,  segue com  azimute  de  54º  18'30"  e

distância  de  32,85m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0126,  de  coordenadas  N  7.837.196,449m.  e  E

608.500,555m.;  deste,  segue com azimute  de  90º  51'17"  e  distância  de  17,02m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice
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DTMP0127, de coordenadas N 7.837.196,195m. e E 608.517,578m.; deste,  segue

com azimute de 105º 02'07" e distância de 14,70m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0128,  de  coordenadas  N

7.837.192,381m.  e  E  608.531,777m.;  deste,  segue com  azimute  de  82º  19'48"  e

distância  de  39,87m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0129,  de  coordenadas  N  7.837.197,703m.  e  E

608.571,295m.;  deste,  segue com azimute  de  50º  56'19"  e  distância  de  11,48m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0130, de coordenadas N 7.837.204,934m. e E 608.580,205m.; deste,  segue

com azimute de 61º 50'18" e distância de 15,07m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0131,  de  coordenadas  N

7.837.212,047m. e E 608.593,492m.;  deste,  segue com azimute de 104º 56'28" e

distância  de  14,48m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0132,  de  coordenadas  N  7.837.208,313m.  e  E

608.607,485m.;  deste,  segue com azimute  de  73º  33'00"  e  distância  de  16,21m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0133, de coordenadas N 7.837.212,902m. e E 608.623,027m.; deste,  segue

com azimute de 137º 21'01" e distância de 24,35m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0134,  de  coordenadas  N

7.837.194,995m.  e  E  608.639,522m.;  deste,  segue com  azimute  de  62º  40'45"  e

distância  de  27,67m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0135,  de  coordenadas  N  7.837.207,695m.  e  E

608.664,106m.;  deste,  segue com azimute  de  58º  59'15"  e  distância  de  28,75m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0136, de coordenadas N 7.837.222,507m. e E 608.688,745m.; deste,  segue

com azimute de 339º 03'28" e distância de 26,38m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0137,  de  coordenadas  N

7.837.247,142m.  e  E  608.679,317m.;  deste,  segue com  azimute  de  23º  22'20"  e

distância  de  6,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0138,  de  coordenadas  N  7.837.253,223m.  e  E

608.681,945m.;  deste,  segue com azimute  de  54º  32'51"  e  distância  de  33,18m.,
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confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0139, de coordenadas N 7.837.272,468m. e E 608.708,973 m.; deste, segue

com azimute de 32º 10'35" e distância de 53,33m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N

7.837.317,611m. e E 608.737,375m.;  deste,  segue com azimute de  254º  54'00"  e

distância  de  14,99m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N  7.837.313,707m.  e  E

608.722,906m.; deste, segue com azimute de 243º 25'08" e distância de 53,92m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0087, de coordenadas N 7.837.289,581m. e E 608.674,688m.; deste, segue

com azimute de 278º 20'13" e distância de 108,91m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarãe,  até  o  vértice  DTMM0088,  de  coordenadas  N

7.837.305,372m. e E 608.566,931m.;  deste,  segue com azimute de 294º 25'20" e

distância  de  21,24m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0089,  de  coordenadas  N  7.837.314,155m.  e  E

608.547,589m.; deste, segue com azimute de 282º 16'21" e distância de 55,05m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0090, de coordenadas N 7.837.325,856m. e E 608.493,799m.; deste, segue

com azimute de 273º 22'46" e distância de 194,07m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0091,  de  coordenadas  N

7.837.337,296m. e E 608.300,063m.;  deste,  segue com azimute de 286º 32'14" e

distância  de  44,22m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0092,  decoordenadas  N  7.837.349,883m.  e  E

608.257,671m.; deste, segue com azimute de 292º 23'51" e distância de 52,11m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0093, de coordenadas N 7.837.369,738m. e E 608.209,493m.; deste, segue

com azimute de 305º 47'22" e distância de 36,11m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0094,  de  coordenadas  N

7.837.390,853m. e E 608.180,205m.;  deste,  segue com azimute de 255º 27'57" e

distância  de  134,49m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0095,  de  coordenadas  N  7.837.357,101m.  e  E
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608.050,015m.; deste, segue com azimute de 218º 12'15" e distância de 254,32m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0096, de coordenadas N 7.837.157,253m. e E 607.892,726m.; deste, segue

com azimute de 260º 24'51" e distância de 186,63m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0097,  de  coordenadas  N

7.837.126,174m. e E 607.708,697m.;  deste,  segue com azimute de 264º 36'31" e

distância  de  326,83m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0098,  de  coordenadas  N  7.837.095,465m.  e  E

607.383,312m.; deste, segue com azimute de 260º 04'21" e distância de 35,67m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0099, de coordenadas N 7.837.089,315m. e E 607.348,174m.; deste, segue

com azimute de 318º 58'35" e distância de 6,84m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0100,  de  coordenadas  N

7.837.094,477m. e E 607.343,683m.;  deste,  segue com azimute de 270º 09'05" e

distância  de  24,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0101,  de  coordenadas  N  7.837.094,542m.  e  E

607.319,066m.; deste, segue com azimute de 265º 05'54" e distância de 151,44m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0102, de coordenadas N 7.837.081,602m. e E 607.168,183m.; deste, segue

com azimute de 260º 18'49" e distância de 78,39m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0103,  de  coordenadas  N

7.837.068,412m. e E 607.090,907m.;  deste,  segue com azimute de 254º 01'00" e

distância  de  127,21m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0104,  de  coordenadas  N  7.837.033,385m.  e  E

606.968,619m.; deste, segue com azimute de 247º 25'10" e distância de 27,30m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0105, de coordenadas N 7.837.022,902m. e E 606.943,411m.; deste, segue

com azimute de 213º 23'25" e distância de 31,12m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0106,  de  coordenadas  N

7.836.996,921m. e E 606.926,286m.;  deste,  segue com azimute de 227º 13'24" e

distância  de  69,75m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo
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Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0107,  de  coordenadas  N  7.836.949,551m.  e  E

606.875,089m.; deste, segue com azimute de 190º 06'00" e distância de 29,86m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0108, de coordenadas N 7.836.920,151m. e E 606.869,852m.; deste, segue

com azimute de 169º 45'44" e distância de 39,69m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0109,  de  coordenadas  N

7.836.881,094m. e E 606.876,906m.;  deste,  segue com azimute de 164º 01'24" e

distância  de  46,23m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0110,  de  coordenadas  N  7.836.836,648m.  e  E

606.889,631m.; deste, segue com azimute de 146º 18'33" e distância de 23,62m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0111, de coordenadas N 7.836.816,997m. e E 606.902,732m.; deste, segue

com azimute de 144º 37'25" e distância de 25,30m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0112,  de  coordenadas  N

7.836.796,370m. e E 606.917,378m.;  deste,  segue com azimute de 140º 09'16" e

distância  de  33,82m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0113,  de  coordenadas  N  7.836.770,404m.  e  E

606.939,047m.; deste, segue com azimute de 163º 27'00" e distância de 41,14m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0114, de coordenadas N 7.836.730,971m. e E 606.950,765m.; deste, segue

com azimute de 141º 31'58" e distância de 80,00m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0115,  de  coordenadas  N

7.836.668,334m.  e  E  607.000,530m.;  deste,  segue com  azimute  de  89º  15'51"  e

distância  de  248,53m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0116,  de  coordenadas  N  7.836.671,526m.  e  E

607.249,040m.; deste, segue com azimute de 180º 43'21" e distância de 124,99m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0117, de coordenadas N 7.836.546,548m. e E 607.247,464m.; deste, segue

com azimute de 165º 51'39" e distância de 75,94m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0118,  de  coordenadas  N

7.836.472,911m. e E 607.266,014m.;  deste,  segue com azimute de  146º  04'04"  e



96
____________________________________________________________________________

distância  de  84,34m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0119,  de  coordenadas  N  7.836.402,935m.  e  E

607.313,093m.; deste, segue com azimute de 144º 11'15" e distância de 60,83m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0120, de coordenadas N 7.836.353,607m. e E 607.348,686m.; deste, segue

com azimute de 159º 31'30" e distância de 135,91m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0121,  de  coordenadas  N

7.836.226,280m. e E 607.396,228m.;  deste,  segue com azimute de 146º 21'22" e

distância  de  147,61m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0122,  de  coordenadas  N  7.836.103,396m.  e  E

607.478,008m.; deste, segue com azimute de 153º 18'45" e distância de 245,28m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0123, de coordenadas N 7.835.884,248m. e E 607.588,168m.; deste, segue

com azimute de 164º 21'42" e distância de 155,87m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0124,  de  coordenadas  N

7.835.734,150m.  e  E  607.630,184m.;  deste,  segue com  azimute  de  63º  37'17"  e

distância  de  479,69m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0125,  de  coordenadas  N  7.835.947,278m.  e  E

608.059,932m.; deste, segue com azimute de 152º 46'48" e distância de 44,21m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0126, de coordenadas N 7.835.907,964m. e E 608.080,154m.; deste, segue

com azimute de 122º 10'44" e distância de 18,12m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0127,  de  coordenadas  N

7.835.898,313m. e E 608.095,492m.;  deste,  segue com azimute de 107º 42'30" e

distância  de  105,29m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0128,  de  coordenadas  N  7.835.866,286m.  e  E

608.195,796m.; deste, segue com azimute de 115º 28'15" e distância de 147,90m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0129, de coordenadas N 7.835.802,681m. e E 608.329,321m.; deste, segue

com azimute de 130º 02'22" e distância de 65,30m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0130,  de  coordenadas  N
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7.835.760,674m. e E 608.379,313m.;  deste,  segue com azimute de 149º 08'58" e

distância  de  70,05m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0131,  de  coordenadas  N  7.835.700,537m.  e  E

608.415,234m.; deste, segue com azimute de 128º 05'52" e distância de 43,74m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0132, de coordenadas N 7.835.673,548m. e E 608.449,657m.; deste, segue

com azimute de 126º 15'01" e distância de 31,67m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0133,  de  coordenadas  N

7.835.654,819m. e E 608.475,200m.;  deste,  segue com azimute de 130º 17'38" e

distância  de  326,93m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0134,  de  coordenadas  N  7.835.443,392m.  e  E

608.724,560m.; deste, segue com azimute de 127º 37'24" e distância de 110,28m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0135, de coordenadas N 7.835.376,072m. e E 608.811,903m.; deste, segue

com azimute de 169º 50'40" e distância de 64,76m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0136,  de  coordenadas  N

7.835.312,329m. e E 608.823,321m.;  deste,  segue com azimute de 273º 25'16" e

distância  de  107,71m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0139A,  de  coordenadas  N

7.835.318,756m. e E 608.715,802m.;  deste,  segue com azimute de 275º 27'52" e

distância  de  215,26m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0140A,  de  coordenadas  N

7.835.339,255m. e E 608.501,518m.;  deste,  segue com azimute de 274º 17'04" e

distância  de  26,99m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0141A,  de  coordenadas  N

7.835.341,272m. e E 608.474,603m.;  deste,  segue com azimute de 263º 31'33" e

distância  de  24,51m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada Lapinha -  Confins  -  ,  até o  vértice  DTMP0142A,  de coordenadas N

7.835.338,508m. e E 608.450,252m.;  deste,  segue com azimute de 257º 34'14" e

distância  de  134,18m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0143A,  de  coordenadas  N
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7.835.309,628m. e E 608.319,220m.;  deste,  segue com azimute de 257º 21'04" e

distância  de  36,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0144A,  de  coordenadas  N

7.835.301,610m. e E 608.283,491m.;  deste,  segue com azimute de 264º 40'29" e

distância  de  66,69m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0145A,  de  coordenadas  N

7.835.295,421m. e E 608.217,092m.;  deste,  segue com azimute de 272º 49'18" e

distância  de  12,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0146A,  de  coordenadas  N

7.835.296,042m. e E 608.204,488m.;  deste,  segue com azimute de 274º 33'31" e

distância  de  172,31m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0147A,  de  coordenadas  N

7.835.309,737m. e E 608.032,724m.;  deste,  segue com azimute de 271º 21'05" e

distância  de  44,27m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0148A,  de  coordenadas  N

7.835.310,781m. e E 607.988,462m.;  deste,  segue com azimute de 269º 31'49" e

distância  de  67,52m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0149A,  de  coordenadas  N

7.835.310,228m. e E 607.920,942m.;  deste,  segue com azimute de 268º 00'41" e

distância  de  34,29m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0150A,  de  coordenadas  N

7.835.309,038m. e E 607.886,669m.;  deste,  segue com azimute de 262º 52'47" e

distância  de  21,82m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0151A,  de  coordenadas  N

7.835.306,333m. e E 607.865,016m.;  deste,  segue com azimute de 248º 25'09" e

distância  de  20,32m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0152A,  de  coordenadas  N

7.835.298,860m. e E 607.846,122m.;  deste,  segue com azimute de 233º 43'45" e

distância  de  23,58m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0153A,  de  coordenadas  N

7.835.284,909m. e E 607.827,111m.;  deste,  segue com azimute de 239º 26'34"  e
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distância  de  44,71m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0154A,  de  coordenadas  N

7.835.262,179m. e E 607.788,611m.;  deste,  segue com azimute de  221º  49'56"  e

distância  de  42,49m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0155A,  de  coordenadas  N

7.835.230,519m. e E 607.760,271m.;  deste,  segue com azimute de 238º 09'53" e

distância  de  14,91m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0156A,  de  coordenadas  N

7.835.222,656m. e E 607.747,607m.;  deste,  segue com azimute de 261º 28'52" e

distância  de  14,81m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0157A,  de  coordenadas  N

7.835.220,463m. e E 607.732,966m.;  deste,  segue com azimute de 273º 49'34" e

distância  de  25,51m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0158A,  de  coordenadas  N

7.835.222,166m. e E 607.707,509m.;  deste,  segue com azimute de 261º 10'20" e

distância  de  65,18m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0159A,  de  coordenadas  N

7.835.212,162m. e E 607.643,099m.;  deste,  segue com azimute de 256º 09'16" e

distância  de  41,50m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0160A,  de  coordenadas  N

7.835.202,231m. e E 607.602,802m.;  deste,  segue com azimute de 251º 10'20" e

distância  de  33,27m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0161A,  de  coordenadas  N

7.835.191,492m. e E 607.571,308m.;  deste,  segue com azimute de 234º 11'42"  e

distância  de  104,30m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0162A,  de  coordenadas  N

7.835.130,476m. e E 607.486,723m.;  deste,  segue com azimute de 221º 34'16" e

distância  de  44,55m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0163A,  de  coordenadas  N

7.835.097,150m. e E 607.457,164m.;  deste,  segue com azimute de 237º 51'19" e

distância  de  46,88m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não



100
____________________________________________________________________________

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0164A,  de  coordenadas  N

7.835.072,207m. e E 607.417,472m.;  deste,  segue com azimute de 223º 05'27" e

distância  de  31,52m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0165A,  de  coordenadas  N

7.835.049,193m. e E 607.395,942m.;  deste,  segue com azimute de 213º 45'30" e

distância  de  44,38m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0166A,  de  coordenadas  N

7.835.012,294m. e E 607.371,279m.;  deste,  segue com azimute de 231º 27'25" e

distância  de  44,69m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0167A,  de  coordenadas  N

7.834.984,445m. e E 607.336,322m.;  deste,  segue com azimute de 220º 51'41" e

distância  de  74,33m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0168A,  de  coordenadas  N

7.834.928,229m. e E 607.287,692m.;  deste,  segue com azimute de 217º 49'44" e

distância  de  60,03m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0169A,  de  coordenadas  N

7.834.880,815m. e E 607.250,876m.;  deste,  segue com azimute de 211º  37'37"  e

distância  de  31,76m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0170A,  de  coordenadas  N

7.834.853,775m. e E 607.234,224m.;  deste,  segue com azimute de 203º 48'26" e

distância  de  35,59m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMM0137,  de  coordenadas  N

7.834.821,215m. e E 607.219,858m.;  deste,  segue com azimute de 276º 19'52" e

distância de 163,42m., confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o

vértice DTMM0138, de coordenadas N 7.834.839,236m. e E 607.057,438m.; deste,

segue com azimute de 233º 02'50" e distância de 38,35m., confrontando neste trecho

com  Celso  Cardoso  Pereira,  até  o  vértice  DTMM0139,  de  coordenadas  N

7.834.816,180m. e E 607.026,789m.;  deste,  segue com azimute de 258º 40'01" e

distância de 60,81m., confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o

vértice DTMM0140, de coordenadas N 7.834.804,231m. e E 606.967,169m.; deste,

segue com azimute de 304º 03'31" e distância de 62,67m., confrontando neste trecho
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com  Celso  Cardoso  Pereira,  até  o  vértice  DTMM0141,  de  coordenadas  N

7.834.839,331m. e E 606.915,246m.;  deste,  segue com azimute de 326º 38'43" e

distância de 85,80m., confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o

vértice DTMM0142, de coordenadas N 7.834.910,997m. e E 606.868,072m.; deste,

segue com azimute de 343º 31'50" e distância de 89,38m., confrontando neste trecho

com Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o vértice DTMM0143,  de  coordenadas  N

7.834.996,711m. e E 606.842,732m.;  deste,  segue com azimute de  320º  00'13"  e

distância de 88,37m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0144, de coordenadas N 7.835.064,410m. e E 606.785,933m.;

deste, segue com azimute de 307º 26'38" e distância de 50,65m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0145, de coordenadas

N 7.835.095,204m. e E 606.745,720m.; deste, segue com azimute de 298º 30'40" e

distância de 125,83m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0146, de coordenadas N 7.835.155,268 m. e E 606.635,147 m.;

deste, segue com azimute de 285º 38'30" e distância de 89,16m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0147, de coordenadas

N 7.835.179,308m. e E 606.549,287m.; deste, segue com azimute de 329º 37'53" e

distância de 76,02m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0148, de coordenadas N 7.835.244,894m. e E 606.510,856m.;

deste,  segue com azimute  de  344º  01'44"  e  distância  de  135,02m.,  confrontando

neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0149,  de

coordenadas N 7.835.374,702m. e E 606.473,705m.; deste, segue com azimute de

355º 32'31" e distância de 77,42m., confrontando neste trecho com Companhia Vale

do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0150,  de  coordenadas  N 7.835.451,891m.  e  E

606.467,687m.;  deste,  segue  com  azimute  de  7º  04'56"  e  distância  de  51,29m.,

confrontando  neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice

DTMM0151, de coordenadas N 7.835.502,792m. e E 606.474,011m.; deste, segue

com azimute de 8º 28'49" e distância de 112,13m., confrontando neste trecho com

Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0152,  de  coordenadas  N

7.835.613,699m.  e  E  606.490,547m.;  deste,  segue  com  azimute  de  2º  13'05"  e

distância de 120,82m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,
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até o vértice DTMM0153, de coordenadas N 7.835.734,431m. e E 606.495,223m.;

deste,  segue com azimute  de  316º  40'36"  e  distância  de  149,68m.,  confrontando

neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0154,  de

coordenadas N 7.835.843,325m. e E 606.392,523m.; deste, segue com azimute de

329º 35'51" e distância de 175,31m., confrontando neste trecho com Companhia Vale

do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0155,  de  coordenadas  N 7.835.994,527m.  e  E

606.303,804m.; deste, segue com azimute de 297º 38'35" e distância de 42,60m.,

confrontando  neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice

DTMM0156, de coordenadas N 7.836.014,290m. e E 606.266,070m.; deste, segue

com azimute de 285º 30'16" e distância de 44,84m., confrontando neste trecho com

Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0157,  de  coordenadas  N

7.836.026,277m. e E 606.222,859m.;  deste,  segue com azimute de 316º 15'42" e

distância de 106,94m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0158, de coordenadas N 7.836.103,545m. e E 606.148,921m.;

deste, segue com azimute de 325º 57'04" e distância de 66,59m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0159, de coordenadas

N 7.836.158,719m. e E 606.111,637m.; deste, segue com azimute de 316º 52'35" e

distância de 63,12m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0160, de coordenadas N 7.836.204,792m. e E 606.068,487m.;

deste, segue com azimute de 291º 32'17" e distância de 31,74m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0161, de coordenadas

N 7.836.216,444m. e E 606.038,964m.; deste, segue com azimute de 276º 28'18" e

distância de 43,28m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0162, de coordenadas N 7.836.221,322m. e E 605.995,961m.;

deste, segue com azimute de 286º 59'43" e distância de 53,76m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0163, de coordenadas

N 7.836.237,035m. e E 605.944,551m.; deste, segue com azimute de 315º 57'46" e

distância de 137,87m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0164, de coordenadas N 7.836.336,149m. e E 605.848,713m.;

deste,  segue com azimute  de  284º  13'52"  e  distância  de  137,83m.,  confrontando

neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0165,  de
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coordenadas N 7.836.370,033m. e E 605.715,109m.; deste, segue com azimute de

298º 05'19" e distância de 62,01m., confrontando neste trecho com Companhia Vale

do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0166,  de  coordenadas  N 7.836.399,230m.  e  E

605.660,402m.; deste, segue com azimute de 320º 32'09" e distância de 120,47m.,

confrontando  neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice

DTMM0167, de coordenadas N 7.836.492,233m. e E 605.583,834m.; deste, segue

com azimute de 336º 35'55" e distância de 83,59m., confrontando neste trecho com

Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0168, de coordenadas

N 7.836.568,946m. e E 605.550,635m.; deste, segue com azimute de 350º 39'49" e

distância de 104,04m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0169, de coordenadas N 7.836.671,604m. e E 605.533,757m.;

deste, segue com azimute de 335º 25'15" e distância de 50,96m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0170, de coordenadas

N 7.836.717,947m. e E 605.512,560m.; deste, segue com azimute de 342º 48'52" e

distância de 86,11m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0171, de coordenadas N 7.836.800,213m. e E 605.487,117m.;

deste, segue com azimute de 11º 49'49" e distância de 90,78m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0172, de coordenadas

N 7.836.889,065m. e E 605.505,728m.; deste, segue com azimute de 74º 59'19" e

distância de 18,91m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0173A,  de  coordenadas  N

7.836.893,963m.  e  E  605.523,993m.;  deste,  segue com  azimute  de  65º  41'40"  e

distância de 28,59m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0174A,  de  coordenadas  N

7.836.905,729m.  e  E  605.550,045m.;  deste,  segue com  azimute  de  57º  27'07"  e

distância de 30,44m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0175A,  de  coordenadas  N

7.836.922,108m.  e  E  605.575,707m.;  deste,  segue com  azimute  de  52º  31'39"  e

distância de 37,52m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0176A,  de  coordenadas  N

7.836.944,932m.  e  E  605.605,482m.;  deste,  segue com  azimute  de  42º  57'01"  e
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distância  de  30,64m.,  confrontando  neste  trecho  com  ESTRADA  Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0177A,  de

coordenadas N 7.836.967,362m. e E 605.626,362m.; deste, segue com azimute de

34º 21'14" e distância de 32,37m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0178A,  de

coordenadas N 7.836.994,083m. e E 605.644,626m.; deste, segue com azimute de

28º 10'06" e distância de 141,06m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0179A,  de

coordenadas N 7.837.118,439m. e E 605.711,217m.; deste, segue com azimute de

24º 02'56" e distância de 198,95m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0180A,  de

coordenadas N 7.837.300,118m. e E 605.792,291m.; deste, segue com azimute de

24º 04'41" e distância de 45,70m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0179A,  de

coordenadas N 7.837.341,838m. e E 605.810,935m.; deste, segue com azimute de

25º 59'10" e distância de 46,51m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0180A,  de

coordenadas N 7.837.383,649m. e E 605.831,314m.; deste, segue com azimute de

29º 40'13" e distância de 23,89m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0181A,  de

coordenadas N 7.837.404,405m. e E 605.843,139m.; deste, segue com azimute de

32º 11'12" e distância de 72,52m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0182A,  de

coordenadas N 7.837.465,783m. e E 605.881,771m.; deste, segue com azimute de

33º 55'28" e distância de 172,46m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0183A,  de

coordenadas N 7.837.608,884m. e E 605.978,020m.; deste, segue com azimute de

35º 14'34" e distância de 50,79m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0184A,  de

coordenadas N 7.837.650,367m. e E 606.007,329m.; deste, segue com azimute de

38º 56'32" e distância de 48,22m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal
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Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0185A,  de

coordenadas N 7.837.687,874m. e E 606.037,639m.; deste, segue com azimute de

41º 22'26" e distância de 73,01m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0186A,  de

coordenadas N 7.837.742,660m. e E 606.085,895m.; deste, segue com azimute de

47º 23'24" e distância de 53,50m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0187A,  de

coordenadas N 7.837.778,878m. e E 606.125,268m.; deste, segue com azimute de

54º 20'20" e distância de 76,28m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0188A,  de

coordenadas N 7.837.823,350m. e E 606.187,246m.; deste, segue com azimute de

49º 01'15" e distância de 20,43m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0189A,  de

coordenadas N 7.837.836,749m. e E 606.202,672m.; deste, segue com azimute de

38º 06'03" e distância de 30,62m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0190A,  de

coordenadas N 7.837.860,849m. e E 606.221,569m.; deste, segue com azimute de

34º 45'24" e distância de 196,30m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0191A,  de

coordenadas N 7.838.022,122m. e E 606.333,476m.; deste, segue com azimute de

39º 38'23" e distância de 36,00m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0192A,  de

coordenadas N 7.838.049,846m. e E 606.356,444m.; deste, segue com azimute de

51º 06'08" e distância de 85,09m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0193A,  de

coordenadas N 7.838.103,276m. e E 606.422,666m.; deste, segue com azimute de

45º 26'25" e distância de 37,59m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0194A,  de

coordenadas N 7.838.129,655m. e E 606.449,453m.; deste, segue com azimute de

35º 26'25" e distância de 28,06m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0195A,  de
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coordenadas N 7.838.152,514m. e E 606.465,722m.; deste, segue com azimute de

29º 14'14" e distância de 23,77m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0196A,  de

coordenadas N 7.838.173,255m. e E 606.477,332m.; deste, segue com azimute de

16º 50'50" e distância de 35,73m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0197A,  de

coordenadas N 7.838.207,449m. e E 606.487,686m.; deste, segue com azimute de 9º

59'33" e distância de 172,68m.,  confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0198A,  de

coordenadas N 7.838.377,512m. e E 606.517,650m.; deste, segue com azimute de

17º 37'15" e distância de 14,08m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0199A,  de

coordenadas N 7.838.390,934m. e E 606.521,913m.; deste, segue com azimute de

28º 51'01" e distância de 22,53m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0200A,  de

coordenadas N 7.838.410,667m. e E 606.532,784m.; deste, segue com azimute de

42º 03'52" e distância de 20,64m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0201A,  de

coordenadas N 7.838.425,988m. e E 606.546,610m.; deste, segue com azimute de

56º 54'51" e distância de 20,04m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0202A,  de

coordenadas N 7.838.436,927m. e E 606.563,400m.; deste, segue com azimute de

70º 38'27" e distância de 28,41m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0203A,  de

coordenadas N 7.838.446,346m. e E 606.590,208m.; deste, segue com azimute de

80º 33'14" e distância de 57,31m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada Lagoa Santo Antônio - Fidal, até o vértice DTMP0204A, de coordenadas

N 7.838.455,752m. e E 606.646,742m.; deste, segue com azimute de 84º 50'39" e

distância de 17,77m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0205A,  de  coordenadas  N

7.838.457,350m.  e  E  606.664,444m.;  deste,  segue com  azimute  de  95º  43'14"  e
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distância de 24,36m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0206A,  de  coordenadas  N

7.838.454,921m. e E 606.688,684m.;  deste,  segue com azimute de 100º 04'07" e

distância de 41,61m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0207A,  de  coordenadas  N

7.838.447,646m. e E 606.729,657m.;  deste,  segue com azimute de 105º 14'44" e

distância de 30,35m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0208A,  de  coordenadas  N

7.838.439,664m. e E 606.758,943m.;  deste,  segue com azimute de 116º  27'55"  e

distância de 32,03m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0209A,  de  coordenadas  N

7.838.425,388m. e E 606.787,620m.;  deste,  segue com azimute de 124º 23'10" e

distância de 45,86m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0210A,  de  coordenadas  N

7.838.399,488m. e E 606.825,465m.;  deste,  segue com azimute de 119º  46'34"  e

distância de 23,32m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0211A,  de  coordenadas  N

7.838.387,906m. e E 606.845,708m.;  deste,  segue com azimute de 105º 33'04" e

distância de 24,95m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0212A,  de  coordenadas  N

7.838.381,218m.  e  E  606.869,741m.;  deste,  segue com  azimute  de  90º  36'31"  e

distância de 21,91m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0213A,  de  coordenadas  N

7.838.380,986m.  e  E  606.891,653m.;  deste,  segue com  azimute  de  77º  36'44"  e

distância de 27,06m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0214A,  de  coordenadas  N

7.838.386,791m.  e  E  606.918,084m.;  deste,  segue com  azimute  de  63º  06'06"  e

distância de 24,19m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0215A,  de  coordenadas  N

7.838.397,736m.  e  E  606.939,659m.;  deste,  segue com  azimute  de  46º  28'10"  e

distância de 26,28m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada
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Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0216A,  de  coordenadas  N

7.838.415,839m.  e  E  606.958,716m.;  deste,  segue com  azimute  de  39º  48'09"  e

distância de 75,53m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0217A,  de  coordenadas  N

7.838.473,868m.  e  E  607.007,068m.;  deste,  segue com  azimute  de  47º  26'50"  e

distância de 68,54m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0218A,  de  coordenadas  N

7.838.520,219m.  e  E  607.057,558m.;  deste,  segue com  azimute  de  51º  48'43"  e

distância de 71,15m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0219A,  de  coordenadas  N

7.838.564,210m.  e  E  607.113,484m.;  deste,  segue  com  azimute  de  47º  49'45"  e

distância de 40,82m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0220A,  de  coordenadas  N

7.838.591,611m.  e  E  607.143,735m.;  deste,  segue  com  azimute  de  43º  00'37"  e

distância  de  117,01m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0221A,  de

coordenadas N 7.838.677,170m. e E 607.223,548m.; deste, segue com azimute de

48º 29'50" e distância de 35,40m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0222A,  de

coordenadas N 7.838.700,627m. e E 607.250,059m.; deste, segue com azimute de

58º 09'35" e distância de 36,55m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0223A,  de

coordenadas N 7.838.719,908m. e E 607.281,107m.; deste, segue com azimute de

63º 25'15" e distância de 89,74m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0224A,  de

coordenadas N 7.838.760,061m. e E 607.361,364m.; deste, segue com azimute de

68º 59'18" e distância de 56,66m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0225A,  de

coordenadas N 7.838.780,377m. e E 607.414,258m.; deste, segue com azimute de

67º 50'03" e distância de 34,56m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0226A,  de
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coordenadas N 7.838.793,417m. e E 607.446,264m.; deste, segue com azimute de

60º 34'09" e distância de 45,97m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0227A,  de

coordenadas N 7.838.816,003m. e E 607.486,298m.; deste, segue com azimute de

58º 39'36" e distância de 50,33m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0228A,  de

coordenadas N 7.838.842,182m. e E 607.529,288m.; deste, segue com azimute de

63º 14'51" e distância de 45,01m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0229A,  de

coordenadas N 7.838.862,443m. e E 607.569,479m.; deste, segue com azimute de

67º 56'56" e distância de 129,71m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0230A,  de

coordenadas N 7.838.911,140m. e E 607.689,699m.; deste, segue com azimute de

58º 09'58" e distância de 37,06m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0231A,  de

coordenadas N 7.838.930,688m. e E 607.721,186m.; deste, segue com azimute de

47º 34'52" e distância de 21,82m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0232A,  de

coordenadas N 7.838.945,407m. e E 607.737,295m.; deste, segue com azimute de

42º 05'42" e distância de 97,25m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0233A,  de

coordenadas N 7.839.017,570m. e E 607.802,488m.; deste, segue com azimute de

49º 07'08" e distância de 35,28m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0234A,  de

coordenadas N 7.839.040,661m. e E 607.829,162m.; deste, segue com azimute de

56º 27'46" e distância de 137,46m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0235A,  de

coordenadas N 7.839.116,606m. e E 607.943,741m.; deste, segue com azimute de

57º 31'30" e distância de 43,59m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0236A,  de

coordenadas N 7.839.140,012m. e E 607.980,517m.; deste, segue com azimute de



110
____________________________________________________________________________

62º 39'03" e distância de 50,71m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0237A,  de

coordenadas N 7.839.163,309m. e E 608.025,559m.; deste, segue com azimute de

57º 35'57" e distância de 39,98m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0238A,  de

coordenadas N 7.839.184,731m. e E 608.059,313m.; deste, segue com azimute de

48º 01'39" e distância de 46,60m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0239A,  de

coordenadas N 7.839.215,897m. e E 608.093,959m.; deste, segue com azimute de

53º 32'29" e distância de 204,54m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0173,  de

coordenadas N 7.839.337,443m. e E 608.258,469m.; deste, segue com azimute de

134º  11'04"  e  distância  de  29,56m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0174,  de  coordenadas  N  7.839.316,838m.  e  E

608.279,669m.; deste, segue com azimute de 125º 04'36" e distância de 34,66m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0175,  de

coordenadas N 7.839.296,920m. e E 608.308,034m.; deste, segue com azimute de

119º  26'21"  e  distância  de  70,73m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0176,  de  coordenadas  N  7.839.262,157m.  e  E

608.369,630m.; deste, segue com azimute de 152º 00'13" e distância de 118,37m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0177,  de

coordenadas N 7.839.157,641m. e E 608.425,194m.; deste, segue com azimute de

140º  42'05"  e  distância  de  92,02m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0178,  de  coordenadas  N  7.839.086,433m.  e  E

608.483,474m.; deste, segue com azimute de 142º 35'02" e distância de 39,75m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0179,  de

coordenadas N 7.839.054,858m. e E 608.507,629m.; deste, segue com azimute de

54º 36'43" e distância de 29,53m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até o vértice DTMM0180, de coordenadas N 7.839.071,961m. e E 608.531,706m.;

deste, segue com azimute de 152º 11'26" e distância de 30,87m., confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0181,  de  coordenadas  N
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7.839.044,656m. e E 608.546,108m.;  deste,  segue com azimute de 189º 45'14" e

distância de 24,75m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMM0182, de coordenadas N 7.839.020,264m. e E 608.541,915m.; deste, segue

com azimute de 150º 32'04" e distância de 20,82m., confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMM0183, de coordenadas N 7.839.002,136m. e E

608.552,157m.; deste, segue com azimute de 165º 59'17" e distância de 30,29m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0184,  de

coordenadas N 7.838.972,743m. e E 608.559,492m.; deste, segue com azimute de

275º  06'05"  e  distância  de  30,25m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0185,  de  coordenadas  N  7.838.975,433m.  e  E

608.529,359m.; deste, segue com azimute de 183º 01'13" e distância de 55,27m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0186,  de

coordenadas N 7.838.920,240m. e E 608.526,447m.; deste, segue com azimute de

201º  26'42"  e  distância  de  14,33m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0187,  de  coordenadas  N  7.838.906,905m.  e  E

608.521,209m.;  deste,  segue com azimute  de  98º  36'18"  e  distância  de  28,71m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0188,  de

coordenadas N 7.838.902,609m. e E 608.549,598m.; deste, segue com azimute de

201º  23'02"  e  distância  de  30,56m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0189,  de  coordenadas  N  7.838.874,157m.  e  E

608.538,457m.; deste, segue com azimute de 202º 20'44" e distância de 57,96m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0190,  de

coordenadas N 7.838.820,547m. e E 608.516,420m.; deste, segue com azimute de

130º  36'31"  e  distância  de  15,88m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0191,  de  coordenadas  N  7.838.810,208m.  e  E

608.528,479m.; deste, segue com azimute de 112º 12'09" e distância de 354,99m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0192,  de

coordenadas N 7.838.676,063m. e E 608.857,152m.; deste, segue com azimute de

27º  18'07"  e  distância  de  127,55m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0240,  de  coordenadas  N  7.838.789,403m.  e  E

608.915,656m.; deste, segue com azimute de 17º 47'44" e distância de 109,56m.,
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confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0241,  de

coordenadas N 7.838.893,722m. e E 608.949,140m.; deste, segue com azimute de 9º

18'38" e distância de 106,48m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até o vértice DTMP0242, de coordenadas N 7.838.998,799m. e E 608.966,367m.;

deste, segue com azimute de 354º 30'35" e distância de 43,05m., confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0243,  de  coordenadas  N

7.839.041,652m. e E 608.962,248m.;  deste,  segue com azimute de 352º 55'36" e

distância de 50,63m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0244, de coordenadas N 7.839.091,900m. e E 608.956,013m.; deste,  segue

com azimute de 341º 38'37" e distância de 60,34m., confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMP0245, de coordenadas N 7.839.149,168m. e E

608.937,011m.; deste,  segue com azimute de 329º 25'09" e distância de 32,25m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0246,  de

coordenadas N 7.839.176,932m. e E 608.920,604m.; deste, segue com azimute de

23º  34'14"  e  distância  de  154,24m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0247,  de  coordenadas  N  7.839.318,299m.  e  E

608.982,279m.; deste, segue com azimute de 10º 00'35" e distância de 104,81m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0248,  de

coordenadas N 7.839.421,515m. e E 609.000,497m.; deste, segue com azimute de 2º

55'12" e distância de 180,83m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até o vértice DTMP0249, de coordenadas N 7.839.602,115m. e E 609.009,709m.;

deste, segue com azimute de 335º 36'50" e distância de 67,84m., confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0250,  de  coordenadas  N

7.839.663,907m. e E 608.981,697m.;  deste,  segue com azimute de 342º 22'57" e

distância  de  117,99m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o

vértice DTMP0251, de coordenadas N 7.839.776,367m. e E 608.945,985m.; deste,

segue com azimute de 312º 13'32" e distância de 79,98m., confrontando neste trecho

com Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMP0252, de coordenadas N 7.839.830,118m.

e E 608.886,759m.; deste, segue com azimute de 65º 12'19" e distância de 54,09m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0253,  de

coordenadas N 7.839.852,800m. e E 608.935,859m.; deste, segue com azimute de
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339º  17'53"  e  distância  de  36,64m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0254,  de  coordenadas  N  7.839.887,073m.  e  E

608.922,907m.;  deste,  segue com azimute  de  66º  09'58"  e  distância  de  60,59m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0255,  de

coordenadas N 7.839.911,558m. e E 608.978,333m.; deste, segue com azimute de

137º  40'25"  e  distância  de  113,15m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0256,  de  coordenadas  N  7.839.827,906m.  e  E

609.054,521m.;  deste,  segue com azimute  de  49º  27'56"  e  distância  de  86,20m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0257,  de

coordenadas N 7.839.883,931m. e E 609.120,038m.; deste, segue com azimute de

22º  48'50"  e  distância  de  120,01m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0258,  de  coordenadas  N  7.839.994,553m.  e  E

609.166,571m.;  deste,  segue com azimute  de  89º  31'00"  e  distância  de  92,34m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0259,  de

coordenadas N 7.839.995,332m. e E 609.258,912m.; ponto inicial da descrição deste

perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema

Geodésico Brasileiro, a partir da estação o ativa da RBMC de Viçosa, de coordenadas

E 721.758,208m. e N 7.702.785,744m., e encontram-se representadas no Sistema

UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45º WGr , tendo como o Datum o SIRGAS

2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano

de projeção UTM.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.710/2011

Institui, no âmbito dos hospitais da rede pública de saúde do Estado, o Programa de

Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído,  no  âmbito  dos  hospitais  da  rede  pública  de  saúde  do

Estado,  o  Programa  de  Cirurgia  Plástica  Reconstrutiva  da  Mama,  destinado  às

mulheres que sofreram mutilação parcial ou total da mama, decorrente da utilização

de técnicas aplicadas no tratamento do câncer de mama.
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Art.  2º  -  Caberá  ao  Poder  Executivo,  mediante  a  regulamentação  desta  lei,

implantar o Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama, em todas as suas

etapas e especificações científicas e ainda:

I  -  definir  o  envolvimento  de  cada  uma das  unidades  de  saúde  envolvidas  no

tratamento do câncer de mama;

II  -  estabelecer  que hospitais  da rede pública estadual  de saúde estão aptos a

acolher o programa;

III  -  estabelecer  os  critérios  e  procedimentos  relativos  à  inscrição  da  mulher

interessada e ao prazo para o seu atendimento;

IV - consignar a possibilidade de escolha, pela mulher mastectomizada, da melhor

técnica aplicada ao seu caso, segundo orientação médica;

V- determinar que todos os hospitais que façam a mastectomia ofereçam o serviço

de cirurgia plástica reconstrutiva da mama;

Art. 3º - Poderá o Poder Executivo, mediante convênio com entidades públicas ou

privadas  de  ensino  superior,  no  ambito  da  Medicina,  Enfermagem,  Ciências

Biomédicas  e  Psicologia,  bem  como  outras  entidades  e  hospitais  públicos  ou

privados, criar o Centro de Estudos para o Aperfeiçoamento de Técnicas Cirúrgicas

Aplicadas  à  Reconstituição  Mamária,  visando  ao  aperfeiçoamento  das  técnicas

cirúrgicas existentes, bem como à divulgação dos resultados científicos e práticos

alcançados pelo programa.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orgamentarias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  A  reconstrução  da  mama  possibilita,  além  da  recomposição  da

anatomia, a recuperação da autoestima, da feminilidade e a melhora da qualidade de

vida  das  pacientes.  O  câncer  de  mama é  uma das  doenças  mais  temidas  pelas

mulheres devido a sua alta frequência e a seus efeitos psicológicos, que afetam a
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sexualidade e a própria imagem pessoal.  Raro antes dos 35 anos de idade, mas

muito  presente  acima  dessa  faixa  etária,  sua  incidência  cresce  rápida  e

progressivamente. As estatísticas indicam o aumento de sua frequência tantos nos

países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento.

Segundo a  Organização Mundial  da  Saúde -  OMS -,  nas décadas  de 60  e  70

registrou-se um aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade

nos  registros  de  câncer  de  base  populacional  de  diversos  continentes.  Segundo

dados do Instituto Nacional do Câncer - INCA -, o câncer de mama é o segundo tipo

mais frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres. Por outro lado, os seios são

um símbolo da feminilidade, uma vez que a mama é um dos símbolos da identidade

feminina. A sua extração para tratamento do câncer significa muito para a mulher,

tanto do ponto de vista físico quanto do psicológico. Portanto, sua reconstrução é de

suma importância para que a paciente recupere a autoestima, auxiliando, assim, o

tratamento do câncer e o restabelecimento do convívio social.

A reconstrução  da  mama é  geralmente  indicada após  a  retirada de  um  câncer

mamário.  O  tipo  de  cirurgia  para  reconstrução  da  mama varia  de  acordo  com  o

tamanho e localização do tumor, o biótipo da paciente e o volume da mama. A cirurgia

de reconstrução da mama é assegurada pelo Sistema Único de Saúde - SUS - desde

1999,  um direito que foi garantido às mulheres pela Lei  nº  9.797, de 1999,  tendo

como origem o Projeto de Lei nº 3.769/97, da Deputada Federal mineira Maria Elvira,

que  foi  uma  das  maiores  defensoras  dos  direitos  das  mulheres  no  Congresso

Nacional.

Os procedimentos cobertos  incluem o implante  da prótese de silicone.  A saúde

suplementar  também  prevê  a  cirurgia  plástica  reconstrutiva  da  mama,  após  o

tratamento  para  retirada  de  câncer.  Esta  proposição  já  foi  aprovada  em  outros

Estados da Federação, como é o caso de São Paulo, e seu objetivo é proporcionar o

acesso  à  cirurgia  plástica  reconstrutiva  da  mama  a  todas  as  mulheres  que  o

desejarem, incentivando, disponibilizando e ampliando o acesso a este tão importante

procedimento,  para  que  as  mulheres  tratadas  de  câncer  de  mama tenham  uma

qualidade de vida digna.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
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deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 2.711/2011

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa, com sede no Município

de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Rui Barbosa, com sede

no Município de Caeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a Loja

Maçônica Rui Barbosa, entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade realizar

os  princípios  da  Instituição  Maçônica  Universal  e  as  finalidades  de  obediência

maçônica a que está filiada, podendo criar, fundar, manter asilos, creches, escolas de

ensino  fundamental  ou  de  capacitação profissional  e  outras  organizações  de  fins

filantrópicos e educativos.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Por  ser  justo,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres pares à  aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.



117
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 2.712/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos Artesãos de Ubaí,  com sede no

Município de Ubaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Ubaí,

com sede no Município de Ubaí.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação: A Associação dos Artesãos de Ubaí, com sede no Município de Ubaí, é

entidade civil sem fins lucrativos com duração por tempo indeterminado, nos termos

do art. 1º do Estatuto. A Associação tem por finalidade promover atividades sociais e

culturais, fortalecer e incentivar o artesanato local sustentável como fonte de renda

para os artesãos, resgatar o artesanato e a cultura local, além de implementar novos

conceitos  sobre  o  artesanato  e  de  firmar  convênios  e  parcerias  com  outras

associações e entidades religiosas, federais e estaduais, conforme atesta o art. 2º do

Estatuto.

A Associação dos Artesãos de Ubaí foi fundada em 17/5/2006. É uma entidade sem

fins  lucrativos  e  encontra-se  em  pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas

finalidades  estatutárias  e  sociais.  Sua  diretoria,  com  mandato  de  2011  a  2013  é

composta  por  pessoas idôneas,  não remuneradas pelo  exercício de  seus cargos,

conforme atesta a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social,  Isabel

Gonçalves Ferreira Rocha.

Aos  membros  da  diretoria,  embora  não  recebam  nenhuma  remuneração  pelo

desempenho de suas funções, é assegurado, no entanto, o direito ao ressarcimento

por qualquer despesa, desde que devidamente autorizada e comprovada (art. 14 do

Estatuto). Em caso de dissolução da Associação, os bens de seu patrimônio serão

revertidos  a  entidades  assistenciais,  com  personalidade  jurídica,  que  estejam

registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que são

atendidos os requisitos da Lei nº 12. 972, de 27/7/98.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.713/2011

Institui o Dia da Vergonha da ALMG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o dia 23 de novembro de 2 011 como o Dia da Vergonha da

ALMG.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

Justificação: O dia 23/11/2011 fica marcado na história desta Casa como o Dia da

Vergonha, como o dia em que o Legislativo mineiro se curvou à vontade, ao capricho

do Executivo.

Após  descumprimento  de  acordo  firmado  entre  o  Executivo,  o  Legislativo  e  os

professores, o governo do Estado impôs a aprovação de substitutivo que nem sequer

foi lido pelos parlamentares mineiros. Não apenas foi contrariada negociação anterior

com a classe, mas, acima de tudo, feriram-se os princípios fundamentais da atividade

parlamentar.

Desrespeitada e desrespeitando-se, a ALMG registra, com esta proposição, este

momento funesto de sua história.

-  Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da Assembleia para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.714/2011

Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no âmbito

do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  A prestação dos serviços e ações de saúde aos usuários, de qualquer

natureza ou condição, no âmbito do Estado, será universal e igualitária, nos termos

dos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema

Único de Saúde - SUS.
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Art. 2º - São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado:

I - ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso;

II - ser identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome;

III - não ser identificado ou tratado por:

a) números;

b) códigos; ou

c) de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso;

IV - ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, através da manutenção

do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública;

V  -  poder  identificar  as  pessoas  responsáveis  direta  e  indiretamente  por  sua

assistência, através de crachás visíveis, legíveis e que contenham:

a) nome completo;

b) função;

c) cargo; e

d) nome da instituição;

VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre:

a) hipóteses diagnósticas;

b) diagnósticos realizados;

c) exames solicitados;

d) ações terapêuticas;

e)  riscos,  benefícios  e  inconvenientes  das  medidas  diagnósticas  e  terapêuticas

propostas;

f) duração prevista do tratamento proposto;

g)  no  caso  de  procedimentos  de  diagnósticos  e  terapêuticos  invasivos,  a

necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o instrumental a

ser  utilizado,  as  partes  do  corpo  afetadas,  os  efeitos  colaterais,  os  riscos  e

consequências indesejáveis e a duração esperada do procedimento;

h) exames e condutas a que será submetido;

i) a finalidade dos materiais coletados para exame;

j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no serviço de atendimento

ou em outros serviços; e
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1) o que julgar necessário;

VII - consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, com adequada

informação, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados;

VIII - acessar, a qualquer momento, o seu prontuário médico;

IX - receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a identificação

do nome do profissional e o seu número de registro no órgão de regulamentação e

controle da profissão;

X - receber as receitas:

a) com o nome genérico das substâncias prescritas;

b) datilografadas ou em caligrafia legível;

c) sem a utilização de códigos ou abreviaturas;

d) com o nome do profissional e seu número de registro no órgão de controle e

regulamentação da profissão; e

e) com assinatura do profissional;

XI -  conhecer  a procedência do sangue e dos hemoderivados e poder  verificar,

antes de recebê-los, os carimbos que atestaram a origem, sorologias efetuadas e

prazo de validade;

XII  -  ter  anotado  em  seu  prontuário,  principalmente  se  inconsciente  durante  o

atendimento:

a) todas as medicações, com suas dosagens, utilizadas; e

b) registro da quantidade de sangue recebida e dos dados que permitam identificar

a sua origem, sorologias efetuadas e prazo de validade;

XIII  -  ter  assegurado,  durante  as  consultas,  internações,  procedimentos

diagnósticos e terapêuticos e na satisfação de suas necessidades fisiológicas:

a) a sua integridade física;

b) a privacidade;

c) a individualidade;

d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;

e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal; e

f) a segurança do procedimento;

XIV  -  ser  acompanhado,  se  assim  o  desejar,  nas  consultas  e  internações  por
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pessoa por ele indicada;

XV - ter a presença do pai nos exames pré-natais e no momento do parto;

XVI  -  receber  do  profissional  adequado,  presente  no  local,  auxílio  imediato  e

oportuno para a melhoria do conforto e bem-estar;

XVII - ter um local digno e adequado para o atendimento;

XVIII - receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa;

XIX  -  ser  prévia  e  expressamente  informado  quando o  tratamento  proposto  for

experimental ou fizer parte de pesquisa;

XX - receber anestesia em todas as situações indicadas;

XXI - recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida;

e

XXII - optar pelo local de morte.

§ 1º - A criança, ao ser internada, terá em seu prontuário a relação das pessoas que

poderão acompanhá-la integralmente durante o período de internação.

§ 2º - A internação psiquiátrica observará o disposto na Seção III do Capítulo IV do

Título I da Segunda Parte da Lei Complementar nº 791, de 9 de março de 1995.

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

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  A  Constituição  da  República  é  clara,  em  seu  art.  196,  quando

determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante

políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doenças e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção,

proteção e recuperação, determinando, ainda, que a atenção à saúde inclui os meios

curativos e preventivos, individuais e coletivos. Ou seja, as necessidades de saúde

das pessoas devem ser levadas em consideração mesmo que não sejam iguais às da

maioria.

Por outro lado, de acordo com os dispositivos da Portaria do Ministério da Saúde nº

675, de 30/3/2006, são seis os princípios básicos que devem pautar o atendimento ao

cidadão que necessita dos serviços de saúde, que a seguir elencamos: todo cidadão

tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde; todo cidadão
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tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema; todo cidadão tem

direito ao tratamento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.

Esta portaria dispõe ainda que todo cidadão também tem responsabilidades para

que  seu  tratamento  aconteça  de  forma  adequada,  todo  cidadão  tem  direito  a

atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos e todo cidadão

tem  direito  ao  comprometimento  dos  gestores  da  saúde  para  que  os  princípios

anteriores  sejam cumpridos.  Contudo,  por  nossa experiência de mais de 15  anos

como médico residente, depois como cirurgião oncológico e com larga experiência

em atendimento  de pacientes  oriundos do SUS,  constatamos que nem sempre  o

paciente  pode  ser  atendido  com  tecnologia  apropriada  e  condições  de  trabalho

adequadas pelos profissionais de saúde, em consequência da falta de equipamentos

e demais condições de atendimento.

Percebemos também, neste período de militância na medicina, que nem sempre é

garantido  ao  cidadão acesso  fácil  às  unidades  de saúde,  principalmente  para  os

portadores  de  deficiências.  Constatamos,  ainda,  assim  como  diversos  outros

profissionais que militam na área da saúde, que nem sempre o paciente com maior

sofrimento é aquele a receber atendimento prioritário, graças à falta de profissionais

de saúde para avaliar o estado dos pacientes e encaminhá-los para o tratamento,

consequência  das  grandes  deficiências  nos  sistemas  públicos  de  saúde  para  o

encaminhamento do paciente, o que se reflete até no seu transporte.

Outras falhas facilmente verificáveis no atendimento aos pacientes são relativas às

receitas  prescritas  pelos  médicos,  que  quase  nunca  são  claras  e  escritas  com

caligrafia legível. Além disso, várias vezes o paciente não é identificado pelo nome ou

sobrenome e  o  profissional  de  saúde  também  não  se  identifica  para  o  paciente.

Infelizmente, verificamos ainda a existência de preconceito de raça e socioeconômico

no atendimento a pacientes por diversos profissionais de saúde, fazendo com que

sejam tratados de forma depreciativa. Também é recorrente o desrespeito ao direito

do  paciente  de  ter  um  acompanhante  em  consultas  e  outros  procedimentos,  em

consequência de resistência dos profissionais de saúde.

Todas essas malezas do sistema de saúde brasileiro fazem com que até mesmo os

deveres do paciente para com os profissionais e estabelecimentos de saúde onde
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está sendo atendido sejam igualmente desrespeitados. Dependendo da condição de

educação, religião e timidez, o próprio paciente não colabora para a sua reabilitação

ou cura. Por fim, constatamos que foram editadas diversas leis sobre direitos dos

usuários  dos  serviços  de  saúde,  porém são legislações  direcionadas  a  pacientes

portadores  de  doenças  específicas,  como  aids,  câncer,  transtornos  mentais,

transplantes, gestantes, parturientes, entre outros.

Assim, o objetivo desta proposição é assegurar que todos os mineiros que venham

a  precisar  de  atendimento  médico,  ambulatorial  e  hospitalar  sejam  atendidos  de

forma digna e humanizada, com respeito aos seus direitos como cidadãos e seres

humanos,  melhorando  o  atendimento,  o  acesso  ao  tratamento,  o  relacionamento

entre  os  profissionais  de  saúde  e  os  pacientes.  Acreditamos  que,  desta  forma,

tornaremos o ambiente hospitalar mais harmônico, aumentando as perspectivas de

cura e a qualidade de vida dos pacientes e tornando mais eficaz e menos angustiante

a rotina dos profissionais de saúde. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

REQUERIMENTOS

Nº  1.946/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Gabinete Militar do Governador do Estado pelo seu 48º

aniversário. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.947/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães pelo recebimento do

Certificado de Acreditação Internacional - Accreditation Canada.

Nº 1.948/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para apurar denúncia de falta de leitos

e equipamentos para atendimento dos pacientes no Ipsemg, em Belo Horizonte. (-

Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.949/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig  pedido  de  providências  para  solucionar  os  problemas  de  atendimento  à

população pela Central  de Atendimento Cemig -  116, telefone disponibilizado pela
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empresa aos consumidores, que sofrem com a deficiência na prestação do serviço e

com a falta de técnicos para atender as ocorrências de problemas nas redes.

Nº 1.950/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências diante dos problemas de atendimento à população pela

Central de Atendimento Cemig - 116, disponibilizado pela empresa aos consumidores,

que sofrem com a deficiência na prestação do serviço e com a falta de técnicos para

atender  as  ocorrências  de  problemas  nas  redes.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Defesa do Consumidor.)

Nº 1.951/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Companhia  Brasileira  de  Trens  Urbanos  pedido  de  providências  para  garantir  a

instalação de banheiros públicos em todas as estações do metrô de Belo Horizonte.

Nº 1.952/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte pedido de providências para

garantir a instalação de banheiros públicos em todas as estações do metrô de Belo

Horizonte.

Nº 1.953/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério das Cidades pedido de providências para garantir banheiros públicos em

todas  as  estações  do  metrô  de  Minas  Gerais.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Transporte.)

Nº 1.954/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para aumentar o número de policiais

militares e de viaturas que atendem o Bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte.

Nº 1.955/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  aumentar  o  número  de

policiais  militares  e  de  viaturas  que  atendem  o  Bairro  Carlos  Prates,  em  Belo

Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.956/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público do Estado pedido de providências diante das denúncias do jornal

"Super  Notícia"  de  que  a  BHTRANS  estaria  utilizando  radares  detectores  de

velocidade na Av. Presidente Carlos Luz,  em Belo Horizonte, escondidos atrás de

postes,  sem  a  devida  sinalização  no  local  e  em  desacordo  com  as  normas  de
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sinalização e segurança. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.957/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Minduri pelos 58 anos de emancipação

desse Município.

Nº 1.958/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Toledo pelos 58 anos de emancipação

desse Município.

Nº 1.959/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Serranos  pelos  58  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 1.960/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cruzília pelos 63 anos de emancipação

desse Município.

Nº 1.961/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de São José do Alegre pelos 58 anos de

emancipação desse Município.

Nº 1.962/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Munhoz  pelos  58  anos  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.963/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Fundação Itanhanduense de Educação e Cultura Dilza

Pinho Nilo  pelos  10  anos  de efetivo  trabalho  e  pelas  parcerias  firmadas  com os

programas AABB Comunidade e Minas Olímpica. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.964/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Leggett e Platt do Brasil, instalada no Município de

Camanducaia,  pela  produção  histórica  de  7,5  milhões  de  molejos,  garantindo

empregos e gerando renda ao Sul de Minas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  1.965/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Governo pedido de providências para que realize  e

envie a esta Casa um inventário das iniciativas descentralizadas dos Municípios na

área de prevenção de desastres e de defesa civil.
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Nº  1.966/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

pedido  de  informações  sobre  as  perspectivas  de  retomada  de  trens  urbanos  na

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  conforme  proposta  apresentada  na  3ª

Conferência  Metropolitana  da  RMBH,  bem  como  sobre  o  planejamento  de

investimento nesses trens em áreas  de  elevada concentração populacional,  como

Uberlândia e toda a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Pontal.

Nº  1.967/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral  do  Iter-MG pedido de informações  sobre as  terras

devolutas do Estado, com envio da relação de todas elas.

Nº 1.968/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja inserido nos

anais da Assembleia o artigo "Ocupar e invadir", de João Paulo Cunha, publicado no

jornal "Estado de Minas". (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  1.969/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da PMMG documentos da 7ª Vara da Fazenda Pública

Estadual e Autarquias, as notas taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária e pedido de

providências com vistas a apurar denúncia sobre uso indevido de contingentes da 1ª

Região da PMMG para desalojar famílias e destruir residências na ocupação Zilah

Spósito, e seja enviada a esta Casa informação sobre as medidas tomadas.

Nº  1.970/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para aumentar o

efetivo das polícias militar e civil nas regiões de conflitos agrários na região de Brejo

dos Crioulos e São João das Missões.

Nº  1.971/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte e ao Governador do Estado pedido de

providências para a desapropriação, como área de interesse social, do terreno onde

se localiza a Comunidade Dandara.

Nº  1.972/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional do Incra e à Diretoria-Geral do Iter-MG

pedido de providências para a realização de levantamento, por georreferenciamento,

da  cadeia  dominial  dos  imóv  eis  rurais  da  localidade  de  Brejo  dos  Crioulos,  nos
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Municípios de São João da Ponte, Verdelândia e Varzelândia, e no Município de São

João das Missões.

Nº  1.973/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria da Cemig pedido de providências para a retirada imediata

das  ações  propostas  pela  empresa  contra  o  Sindieletro,  bem  como  contra  o

coordenador  do  Sindicato,  por  opiniões expressas em audiência  pública  realizada

pela Comissão de Minas e Energia em 19/5/2011.

Nº  1.974/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  promover  uma

reunião  com  a  participação  dessa  Comissão,  de  representantes,  procuradores  e

apoiadores da Comunidade Dandara, com a finalidade de buscar uma solução para

os problemas enfrentados pelas famílias residentes na referida comunidade.

Nº  1.975/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra e à Funai pedido de providências para fazer o levantamento

das áreas remanescentes de quilombos e povoamento indígena na região de Brejo

dos Crioulos, e à Funai pedido de providências para resolver o problema dos médicos

dessa Fundação na região de Brejo dos Crioulos e Municípios próximos, os quais

estão suspendendo os atendimentos por falta de pagamento.

Nº 1.976/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio contra a atuação do Juiz de Direito Titular da Comarca de

São João da Ponte por negar mandados de busca relativos aos conflitos agrários na

região.

Nº  1.977/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

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

destinação de uma viatura policial  nova para  atendimento aos Municípios  de São

João da Ponte e São João das Missões.

Nº  1.978/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra e ao Iter-MG pedido de  providências para a realização de

reunião com os posseiros da região de Vale das Candelas, no Município de Grão-

Mogol,  a fim de propor soluções para situações de conflito  e intimidação sofridas

pelos posseiros.
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Nº  1.979/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências para aumentar o efetivo

da Polícia Federal  no Estado,  especialmente nas regiões de conflitos  agrários  no

Norte de Minas.

Nº 1.980/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. João Paulo Cunha pelo teor ético e social de seu

artigo "Ocupar e invadir", publicado no jornal "Estado de Minas".

Nº  1.981/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Incra  pedido  de  providências  para

empreender vistorias nas propriedades rurais de Brejo dos Crioulos, situadas entre os

Municípios  de  São  João  da  Ponte,  Verdelândia  e  Varzelândia,  começando  pelas

grandes propriedades.

Nº 1.982/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio às Polícias Civil e Federal e aos Ministérios Públicos Estadual

e Federal pelo trabalho que vêm empreendendo nos casos de conflitos agrários na

região de Brejo dos Crioulos.

Nº  1.983/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público cópia do "Plano Integrado

de Prevenção a Invasões de Unidades Habitacionais em Belo Horizonte", as notas

taquigráficas da 27ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para  apurar  se  a  participação  do  Ministério  Público  no  citado  documento  e  se  a

presença de uma Promotora de Justiça no Gabinete de Ação Integrada Municipal, de

Belo Horizonte, representam o endosso oficial dessa instituição a ambos e para tomar

as medidas cabíveis com vistas a evitar possível perda de autonomia funcional do

Ministério Público em face do Poder Executivo de Belo Horizonte.

Nº  1.984/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral do Município de Belo Horizonte documentos da

7ª  Vara da Fazenda Pública Estadual  e Autarquias,  as  notas  taquigráficas da 27ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração de

denúncia sobre a atuação ilegal e indevida dos funcionários Fernando e Mauro Lopes

Martins no desalojamento de famílias e na destruição de residências na Comunidade
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Zilah  Spósito  e  para  o  afastamento  desses  funcionários  dos  cargos  que  ocupam

durante o processo de investigação.

Nº  1.985/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil cópia do "Plano Integrado de Prevenção a

Invasões de Unidades Habitacionais em Belo Horizonte", as notas taquigráficas da

27ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para apurar se a

participação da Polícia Civil no referido documento e se a presença da Chefia do 1º

Departamento de Polícia Civil no Gabinete de Ação Integrada Municipal - GGI-M -, de

Belo  Horizonte,  representam  o  endosso  oficial  dessa  instituição  a  ambos  e  para

elaborar parecer técnico destinado a orientar a posição da Polícia Civil nos assuntos

tratados no GGI-M e no citado plano.

Nº  1.986/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão documentos da 7ª

Vara  da  Fazenda  Pública  Estadual  e  Autarquias,  cópia  do  "Plano  Integrado  de

Prevenção  a  Invasões  de  Unidades  Habitacionais  em  Belo  Horizonte",  as  notas

taquigráficas da 27ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

relativamente a denúncias sobre o uso ilegal e indevido da Guarda Municipal e da

PMMG para desalojar  famílias e destruir residências na ocupação Zilah Spósito e

para  tomar  as  medidas  cabíveis  com  vistas  a  responsabilizar  as  autoridades

envolvidas.

Nº  1.987/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Estado  cópia  do  "Plano

Integrado de Prevenção a Invasões de Unidades Habitacionais em Belo Horizonte",

as  notas  taquigráficas  da  27ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para apurar se a participação da Polícia Federal no referido documento

e se a presença de um Delegado da Polícia Federal no Gabinete de Ação Integrada

Municipal  -  GGI-M  -,  de  Belo  Horizonte,  representam  o  endosso  oficial  dessa

instituição a ambos e para elaborar parecer técnico destinado a orientar a posição da

Polícia Federal nos assuntos tratados no GGI-M e no citado plano.

Nº  1.988/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Guarda Municipal de Belo Horizonte documentos
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da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias, as notas taquigráficas da 27ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração de

denúncia sobre o uso ilegal e indevido da Guarda Municipal para desalojar famílias e

destruir residências na ocupação Zilah Spósito.

Nº  1.989/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Defensoria Pública da União no Estado documentos da 7ª Vara da

Fazenda Pública Estadual e Autarquias, cópia do "Plano Integrado de Prevenção a

Invasões de Unidades Habitacionais em Belo Horizonte", as notas taquigráficas da

27ª  Reunião  Ordinária dessa Comissão e pedido  de  providências  relativamente a

denúncias  sobre  o  uso  ilegal  e  indevido  da  Guarda  Municipal  e  da  PMMG para

desalojar famílias e destruir residências na ocupação Zilah Spósito e para tomar as

medidas cabíveis para resguardar os direitos fundamentais dos moradores.

Nº  1.990/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidenta da República pedido de providências para a elaboração,

com  urgência,  de  propostas  de  alteração  e  modernização  da  legislação  federal

relativa ao controle sanitário de produtos de origem animal, com especial atenção à

produção agroindustrial  rural de pequeno porte e às questões referentes ao queijo

minas artesanal.

Nº  1.991/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado às  Secretarias  de Fazenda e  de Agricultura  pedido  de providências

para adequar a normatização tributária de modo a conceder  isenção de ICMS na

saída das pequenas transformações do produto primário do estabelecimento rural,

com utilização da mesma inscrição como produtor rural.

Nº  1.992/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a designação de

um Defensor Público para atuar no Município de Jacutinga.

Nº  1.993/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de providências

para  implantação  do  transporte  de  passageiros  no  trecho  ferroviário  entre  os

Municípios de Belo Horizonte, Betim e Contagem.

Nº  1.994/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  aumentar  os

recursos financeiros destinados às políticas sociais por ela geridas.

Do Deputado Tadeu Martins Leite em que solicita seja comunicada ao Plenário sua

inclusão como integrante da Frente Parlamentar de Combate ao Crack.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Rogério

Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Fred  Costa  e  das  Comissões  de  Transporte,  de

Defesa do Consumidor, de Assuntos Municipais (3) e de Política Agropecuária.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Turismo, da

Bancada do PV e dos Deputados Neider Moreira, Tiago Ulisses (2), Gustavo Corrêa e

José Henrique.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  –  Sr.  Presidente,  aproveito  a  oportunidade  para

felicitá-lo pela passagem do seu aniversário. Que V. Exa. tenha muitos anos de vida e

muitas alegrias para comemorar conosco! Quero saudar os servidores da Justiça que

novamente se encontram conosco. O projeto de lei que concedeu o reajuste a esses

servidores já foi aprovado, mas eles estão nos alertando para que a mesma coisa não

ocorra no próximo ano, ou seja, o reajuste ficando para o final do ano, quando se

paga o retroativo.  Eles  esperam que,  desde já,  o Orçamento inclua a verba para

pagamento do pessoal da Justiça, para que possam ter o reajuste inflacionário e as

reivindicações atendidas no próximo ano. Sr.  Presidente, solicitei  uma questão de

ordem para fazer uma comunicação triste e, ao mesmo tempo, um agradecimento

aos servidores desta Casa e aos Deputados pela solidariedade. Na madrugada de

domingo, faleceu uma funcionária de meu gabinete, a companheira Rosana Clark. Ela

era advogada, responsável no gabinete pelos nossos projetos de lei e estava sempre

aqui conosco. Era militante pela causa social e lutava pela igualdade de gênero. Foi

Presidente  do  Comitê de  Defesa das  Mulheres  de  Muriaé.  Ela  era  natural  dessa

cidade e prestou muitos serviços à causa social. Era uma militante de valor, filiada ao

PT. Depois que se formou advogada, veio trabalhar no meu gabinete. Faleceu muito

jovem, aos 46 anos, vítima de pneumonia, deixando uma filha de 10 anos. Hoje faço

uma  singela  homenagem  a  ela  e,  ao  mesmo  tempo,  um  agradecimento  pela
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solidariedade que recebi  dos Deputados,  que reconheceram nela  uma funcionária

valiosa, e também dos servidores da Casa que estiveram presentes no velório e no

enterro, mostrando o carinho que todos tinham pela companheira Rosana. Peço a V.

Exa. que autorize que se faça 1 minuto de silêncio. Acredito que será também uma

homenagem a nossa equipe técnica, que tanto nos ajuda. Quando esses servidores

nos faltam, e sentimos a sua ausência é que os valorizamos ainda mais. Portanto, Sr.

Presidente,  solicito  1  minuto  de  silêncio  em  homenagem  a  nossa  companheira

Rosana.

A Deputada  Luzia  Ferreira  –  Sr.  Presidente,  Deputado  Rogério  Correia,  se  me

permitem, concordo com a solicitação, que é justa, mas quero pedir que o minuto de

silêncio  retratasse  também  uma  homenagem  desta  Casa  ao  ex-Vereador,  ex-

Presidente  da  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte  e  ex-Prefeito  interino  Antônio

Carlos Carone, que foi enterrado hoje.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo às solicitações do Deputado Rogério

Correia e da Deputada Luzia Ferreira e, com solidariedade, registra o falecimento da

servidora desta Casa Rosana Clark, lotada no gabinete do Deputado Rogério Correia

- ela estava sempre conosco aqui -, e também do ex-Vereador Carone e determina

que se faça 1 minuto de silêncio em sua homenagem.

- Procede-se a homenagem póstuma.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

servidores do Poder Judiciário, que ocupam as galerias da Assembleia Legislativa,

senhoras  e  senhores,  pessoal  da  imprensa,  quando  fiz  a  inscrição  para  me

pronunciar na 1ª Fase desta reunião, não previa que iniciaríamos nossos trabalhos

com  tantos  motivos  para  reflexão:  de  um lado,  temos  os  comentários  feitos  pelo

Deputado Rogério Correia e pela Deputada Luzia Ferreira; de outro, o aniversário do

Presidente em exercício, que é motivo de alegria. Isso caracteriza muito bem a tônica

da vida, em que temos aqueles momentos de alegria e aqueles de preocupação e

tristeza,  o que faz parte da trajetória  da existência do ser humano.  Ora,  o Poder
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Legislativo, como os outros poderes públicos, não foge a essa regra, até porque aqui

estão representantes do povo, escolhidos por esse mesmo povo para integrar este

órgão ou Poder, como estamos fazendo nesta fase da vida.

Quero  também,  Sr.  Presidente,  na  pessoa  de  V.  Exa.,  estender  o  meu

reconhecimento à Mesa da Assembleia, não pelo Projeto de Lei nº 2.694/2011, que

encaminha a proposta de reajuste, porque reajustar vencimentos,  fixar jornada de

trabalho e estabelecer período de férias nada mais é do que obrigação de quem tem

o poder  de gerir.  Mas saber  o momento próprio de fazê-lo,  isso,  sim, é digno de

registro. Acho que a Mesa da Assembleia soube escolher o momento propício para

que  essa  matéria  entrasse  em  tramitação:  não  se  anunciam  modificações  de

estrutura, de vantagens ou vencimentos em um momento de crise. Isso deve ser feito

com  prudência,  com  respeito  a  todos  os  que  estão  na  disputa  de  interesses  e,

sobretudo, com compromisso para não colocar os servidores na linha de frente de um

embate ou debate de que eles não fazem parte. Portanto, quero deixar registrado o

meu reconhecimento à Mesa da Assembleia pela sábia decisão de esperar a hora

certa para,  sem prejuízo  aos servidores,  fazer  tramitar  essa matéria.  O momento

próprio para isso foi depois de resolver-se a situação dos outros Poderes do Estado.

Ao esperar  o momento  próprio,  a  hora  exata  para  isso,  sem qualquer  prejuízo  a

outros órgãos ou Poderes do Estado, a Assembleia Legislativa colocou-se não na

retaguarda, mas na vanguarda. Ficam, portanto, registrados os meus cumprimentos à

Mesa da Assembleia, não pelo reajuste ou pela iniciativa em si, mas pela hora em

que a matéria entra em tramitação, quando outros temas já haviam sido resolvidos

neste Parlamento.

Antes de eu assumir esta tribuna, o Deputado Rômulo Viegas me disse que, se

fosse eu o primeiro a me manifestar, ele gostaria de intervir em meu pronunciamento.

Assim,  com  a  natural  permissão  da  Mesa,  pois  o  Regimento  me  assegura  esse

direito, concedo ao ilustre Deputado a oportunidade de se manifestar, antes que eu

retome o meu raciocínio. Com a palavra, portanto, o ilustre Deputado Rômulo Viegas.

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

Costa. V. Exa. expôs de forma expressiva o posicionamento do Parlamento no que

diz respeito ao reajuste dos servidores da nossa Assembleia,  o que é fato real  e
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concreto.

Gostaria  de  informá-los  de  que  hoje,  pela  manhã,  participamos  da  reunião  na

Comissão de Turismo e, na oportunidade, convidamos representantes da Infraero e

da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  para  discutirmos  as  condições  do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, de Confins. Nessa reunião percebemos que

realmente está faltando muito planejamento. Há necessidade urgente de revermos

essa postura do governo federal em relação à questão do nosso aeroporto, porque as

festividades de fim de ano já estão aí. Não há mais tempo para promover nenhuma

ação efetiva que ajude a atender à expressiva demanda por mobilidade que haverá

agora no final do ano. No entanto, esperamos que a partir de 2012 haja ações mais

concretas envolvendo evidentemente os técnicos do governo federal e do governo de

Minas para que essa solução se apresente o mais rapidamente possível.

Por outro lado, vale a pena relatar que aqui em Minas, através de uma iniciativa do

governo do Estado, do Governador Anastasia e dos empresários representados pela

Fiemg,  por  intermédio  de  seu Presidente,  Olavo  Machado,  e  de  toda  a  bancada

federal de Minas Gerais, que evidentemente nos representa na Câmara e no Senado,

já na sua terceira reunião, aponta-se para a urgência preliminar de encontrarmos uma

influência política mais forte para que Minas Gerais volte a ser incluída no mapa dos

investimentos federais, principalmente em relação às condições das nossas estradas,

do aeroporto, do Anel Rodoviário e do metrô.

Ontem houve uma paralisação de mais de quatro horas na BR-040; recentemente

perdemos um grande amigo no Anel  Rodoviário -  relatei isso na última reunião -;

portanto,  o  empresariado  mineiro,  com  a  bancada  federal  e  nosso  Governador

Anastasia, estarão na semana que vem novamente em Brasília apresentando essas

reivindicações altamente expressivas para que Minas Gerais, torno a dizer, volte a

fazer parte do mapa dos investimentos federais nessas áreas. Não podemos mais

ficar  apenas no discurso,  porque o  ano já  se  passou;  2011 já  terminou,  e  todos

sabemos que em 2012, após a aprovação da peça orçamentária do governo federal,

teremos problemas na legislação eleitoral. Então corremos o risco de também em

2012 o governo federal ficar apenas no processo discursivo, não trazendo o que foi

prometido em campanha e que todos nós, mineiros, estamos aguardando, que é uma
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posição mais firme e mais coerente nesse aspecto por parte do governo federal.

Portanto, ao terminar nossa reunião da audiência pública da Comissão de Turismo,

estamos encaminhando, através do requerimento do Deputado Vanderlei  Miranda,

essas posições para que eles estejam atentos à questão do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves.

Muito obrigado pelo aparte que me foi concedido.

O Deputado Sebastião Costa – Agradeço a intervenção do ilustre Deputado Rômulo

Viegas. Sinto esperança quando o setor produtivo e o poder público se dispõem a

caminhar juntos. Esse fato que V. Exa. acaba de noticiar é a própria síntese desse

pensamento. Ou seja, setor produtivo, poder público estadual, federal e, sobretudo,

este Parlamento, procurando, com as nossas limitações legais, dar a contribuição.

Portanto, parabéns a V. Exa. por essa intervenção e pela belíssima informação que

nos traz neste momento.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  –  Agradeço-lhe  pelo  aparte,  nobre

Deputado.

O que nos assusta e nos preocupa no Brasil  é, muitas vezes, a incoerência do

poder público. Estamos vendo isso no caso do Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

Como o  senhor  disse  muito  bem,  o  momento  é  de  falar  sobre  parceria  público-

privada,  do  setor  produtivo,  contribuindo  para  que  as  coisas  andem  da  melhor

maneira na vida pública.

Estou em uma luta muito grande, junto com a bancada em Belo Horizonte, pela

questão do nosso anel rodoviário, que é uma vergonha e mata todas as semanas. As

nossas famílias não têm tranquilidade de trafegar pelo anel rodoviário. Todos nós, que

somos majoritariamente votados em Belo Horizonte, estamos na luta por ele, e tenho

certeza de que todos os Deputados de qualquer canto do Estado também. O anel

rodoviário é uma via importantíssima de ligação para quem vem de uma BR para

outra,  para quem vem do Leste Mineiro  para ir  a  São Paulo,  enfim, de todos os

cantos.

Recebi uma notícia tenebrosa do DNIT na semana passada: que a obra do anel

rodoviário só deve começar em Belo Horizonte em junho de 2013, Deputado, ou seja,

mais um ano e meio, e que o órgão está, na verdade, licitando o projeto do anel. E
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aquele projeto que havia sido feito pela Fiemg, será jogado na lata do lixo? A Fiemg

bancou esse projeto com o dinheiro do setor produtivo, com dinheiro privado. E então

pegaremos  esse projeto  e  o  jogaremos  na  lata  do  lixo  para  pagar,  com dinheiro

público, outro projeto? Isso é uma vergonha. É uma excrescência o que o DNIT faz

com o povo de Minas Gerais.

A nossa BR-381 mata todo dia; a nossa BR-040 mata todo dia; o anel rodoviário

mata todo dia. Ainda assim, eles estão adiando por mais um ano e meio a obra do

anel, que não poderia ser adiada por nem mais um dia. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Sebastião Costa – Aproveito a intervenção do Deputado João Vítor

Xavier  para  manifestar  a  minha  preocupação  pessoal  quanto  à  lentidão  dessa

tramitação. Eu, que exerci o primeiro mandato público em um cargo de Prefeito, e

tenho  a  alma de Prefeito  até  hoje,  não  consigo  admitir  que demore  tanto  tempo

contratar e elaborar um projeto. É uma preocupação, e V. Exa. tem razão.

Conheço o  trabalho do Deputado João Vítor  Xavier,  assim  como o  dos  demais

colegas  que  trabalham  na  região  metropolitana.  V.  Exa.  tem  demonstrado

preocupação permanente com o número de acidentes e, sobretudo, com a demora do

poder público em reagir. Portanto, parabéns a V. Exa. pela intervenção.

Com a palavra, o ilustre Deputado Luiz Carlos Miranda, que, anteriormente, já tinha

se  colocado  à  disposição  para  dar  informações  importantes  neste  meu

pronunciamento desta tarde.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  (em  aparte)  –  Caro  Sebastião,  quero

cumprimentá-lo  pelo  pronunciamento  em  defesa  dos  trabalhadores  mineiros,

independentemente  de  serem  da  iniciativa  privada  ou  do  serviço  público.

Cumprimento todos os servidores. Também estou em campanha salarial no Vale do

Aço. Cumprimento nosso Presidente José Henrique, para que Deus o abençoe por

muitos e muitos anos, o proteja, emitindo aquela luz divina também em sua família.

Também  nos  preocupa  essa  questão  da  BR-381.  Realizamos  uma  audiência

pública para discutir a questão da Usiminas em Minas Gerais, que já foi a segunda

maior recolhedora de impostos no Estado. Ela só perdia para a Cemig. Passamos por

um  período de 3  a  4  anos  e,  agora,  várias  outras  empresas  de  fora  do  Estado

tentaram  investir  na  compra  da  Usiminas.  Tivemos  um  trabalho  árduo,  porque
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sabíamos que ali seria definitivamente o sepultamento desse patrimônio mineiro, que

é a Usiminas. Trabalhamos contra a participação da CSN porque todos sabem que as

práticas do Steinbruch não são democráticas. O grupo Gerdau também se interessou

pela compra da empresa.

A notícia  que  gostaria  de  trazer  a  todos  os  mineiros  é  que,  no  último  final  de

semana, foi fechado um novo acordo. Apesar de a empresa não continuar totalmente

mineira, pois o grupo argentino Ternium comprou parte das suas ações, junto com a

Nippon Steel, agora estamos na expectativa de investimento porque existem 30 mil

famílias que trabalham na Usiminas em Ipatinga. Elas viveram dias de terror, com a

expectativa de perderem o emprego com o esfacelamento da empresa. Conseguimos

realizar um acordo, e cumprimento a direção da Usiminas, o Presidente Bruner, mas

nos preocupa também isso. Não adianta haver novos investidores se a BR-381 não

for duplicada. É preciso que, a partir deste momento, esta Casa invista mais e o povo

de Minas cobre mais do governo federal a duplicação da BR-381.

Muito obrigado pelo aparte. Que o senhor seja sempre aquele Deputado atento aos

interesses de Minas Gerais.

O  Deputado  Sebastião  Costa  –  Obrigado,  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda.  A

preocupação dele a respeito do Vale do Aço é a mesma do Deputado João Vítor

Xavier  a  respeito  da  Grande BH, porque a  BR-381 é um prolongamento  do anel

rodoviário. Isso quer dizer que o DNIT tem uma tarefa árdua pela frente e precisará

da compreensão de todos, sobretudo a cobrança, se necessária, para realização das

obras tão demandadas.

Sr. Presidente, fiquei devendo um aparte ao Deputado Vanderlei Miranda, mas não

quero transgredir o Regimento. Tenho certeza de que V. Exa. lhe concederá a palavra

pela ordem. Fica aqui o meu registro de que a Mesa da Assembleia agiu no momento

próprio e na hora exata para conceder o reajuste. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez – Sr. Presidente, Deputadas e Deputados. Deputado

José Henrique, antes de iniciar, parabenizo V. Exa. pelo seu aniversário e lhe desejo

todas as felicidades do mundo.
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O Deputado Vanderlei  Miranda (em aparte)  – Nobre colega Deputado Pompílio,

obrigado pela gentileza. Quero fazer apenas dois comentários. Primeiro, já iniciado

pelo  Deputado  Rômulo  Viegas,  em  relação  à  audiência  pública  da  Comissão  de

Turismo  realizada  nesta  Casa  pela  manhã,  com  a  presença  da  Sra.  Edwiges,

Superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, e do Subsecretário Luiz

Ataíde. Tivemos um crescimento de quase 30% no volume de passageiros de 2010 a

2011. E no ano de 2010, com crescimento de apenas 7%, batemos o recorde nacional

de  atrasos  nesse  aeroporto,  registrando  mais  de  30%  de  atrasos.  Eles  foram

convidados para nos dar informações a respeito das estratégias efetivas para que

não aconteça esse gargalo no mês de dezembro. Somado a isso, depois do almoço

fomos  surpreendidos  com  o  pedido  de  concordata  da  American  Airlines,  que

esperamos não trazer nenhum transtorno para os passageiros de Minas Gerais e do

Brasil que tenham adquirido passagens com essa empresa.

Segundo,  quero falar  a respeito da BR-381, principalmente do trecho para João

Monlevade. A verdade é que estamos completamente abandonados. Em 2009, veio a

esta Casa - participei dessa reunião no Salão Nobre - um grupo de técnicos do DNIT

que  trouxe  o  pré-projeto  da  obra  da  BR-381  nessa  região,  com  previsão  para

conclusão da obra em 2012. No entanto, já estamos entrando em 2012, mas ainda

não começou. Tenho dito que o Anel Rodoviário é cachorro de dois donos, e cachorro

que  tem  dois  donos  morre  de  fome.  Ali  estão  compartilhados  o  cuidado  e  a

administração pela  Prefeitura e pelo  DNIT.  Um deixa para  o outro e a  coisa não

avança.  O governo do Estado já  quis assumir  o Anel  Rodoviário,  mas não pode.

Enfim,  pessoas  estão  morrendo  diariamente  ali,  e  nada  de  efetivo  é  feito.  Muito

obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez – Obrigado.

Sr. Presidente, gostaria também de manifestar a minha solidariedade à família de

Rosana Clark, advogada que trabalhava no gabinete do Deputado Rogério Correia,

Líder do nosso partido, o PT. Quando fui Presidente do Sindicato dos Bancários aqui

em Belo Horizonte, tive o prazer de trabalhar com a Rosana durante muito tempo.

Quero  externar  meus  sentimentos  e  minha  solidariedade  ao  Deputado  Rogério

Correia, a todos os funcionários do seu gabinete e à família da Rosana.
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Quero também saudar os servidores do Judiciário que estão aqui e desejar-lhes

uma boa luta. Sem os servidores da saúde,  não há saúde de qualidade;  sem os

servidores da educação,  não há educação de qualidade;  e sem os servidores da

Justiça, não há justiça neste Estado. Quero solidarizar-me com a luta de vocês. Nós,

do PT, da Oposição, estamos com vocês pela inclusão dos recursos da data-base de

2012 no Orçamento. Não basta apenas aprovar a data-base, tem-se de garantir os

recursos.  Tenho  certeza  de  que  a  luta  de  vocês  é  justa.  Vamos  conseguir  isso.

Parabéns pela luta.

Sr. Presidente, tenho acompanhado o debate sobre as rodovias e os seus perigos.

Na  semana  passada  participei  de  um  seminário,  promovido  pelo  Crea,  sobre  os

meios de transporte no nosso Estado, no qual ministrei uma palestra sobre hidrovias.

Tenho um projeto de criação de uma hidrovia no Lago de Furnas, já aprovado pelo

Ministério dos Transportes. O debate tem de ser muito mais profundo, mais complexo.

Deputado João Vítor, realmente temos um gargalo em nosso país. Estamos em um

processo de desenvolvimento inédito, forte, fortíssimo, mas há alguns gargalos. Um

deles, sem dúvida um dos mais sérios, mais importantes, é o nosso sistema modal de

transporte. Há quantos anos, há quantas décadas não temos uma nova rodovia, uma

rodovia importante, em nosso país, em nosso Estado?

Há quanto tempo lamentamos, especialmente em Minas, a desativação de nossas

ferrovias?  Ainda  guardamos  em  nossa  memória,  em  nosso  inconsciente,  toda  a

simbologia do trem. Faz parte do linguajar da prosa mineira utilizar sempre a palavra

“trem” quando queremos nos referir a qualquer coisa para a qual não conseguimos

achar um substantivo ou um adjetivo. No entanto, convivemos há décadas com o fim

da ferrovia. O mais grave é que o Brasil é o país com mais rios do mundo, mas não

utilizamos o potencial de transporte hidroviário. Para terem ideia, nos Estados Unidos

61% do transporte de cargas é feito pelos rios. Aqui no Brasil é apenas uma ínfima

parte, e temos rios navegáveis, ou pelo menos o eram, porque nosso país, ao lado do

erro  estratégico  de  acabar  com  as  ferrovias  e  priorizar  as  rodovias,  também

transformou nossos rios navegáveis em não navegáveis. A construção de barragens

nas hidrelétricas não levou em consideração o transporte hidroviário,  e não foram

construídas as eclusas. Esse é um problema sério, porque um país que produz cada
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vez  mais  tem  no  transporte  sua  principal  dificuldade,  o  principal  gargalo.  Ao

concorrermos, por exemplo, com os produtos da China, estaremos em desvantagem,

porque lá eles possuem sistemas modernos, rápidos e eficientes de transporte. Não

temos isso no Brasil.

Não  é  apenas  a  BR-381.  Passei  por  ela  hoje  de manhã e  perdi  três  horas  de

viagem, porque uma carreta transportando cerâmica sofreu um acidente, pegou fogo,

e a carga ficou esparramada pela rodovia. Foi uma dificuldade para chegarem ao

local e fazerem o socorro. Perdemos três horas; imaginem em um congestionamento

de  mais  de  50km.  Não  é  só  o  Anel,  o  problema  de  transporte  é  gravíssimo.

Especialmente por Minas Gerais passa a maioria dos caminhões, das carretas que

vão em direção a São Paulo ou ao Sul do País. Temos uma grande dificuldade. O

projeto  Caminhos de Minas,  do governo do Estado,  que prevê o asfaltamento de

diversas rodovias no interior do Estado, ainda não começou. Ele precisa começar,

diversas rodovias importantes precisam ser asfaltadas para nosso desenvolvimento.

Queria propor, neste debate, não ficarmos apenas culpando os governos federal ou

estadual. É preciso que a Assembleia também entre no debate da precariedade dos

nossos meios de transporte. Não há uma multimodalidade, não há integração entre

rodovia e ferrovia, entre ferrovia e hidrovia, elas são inexistentes ainda. E olhem que

no Estado nascem os principais rios do País, como o São Francisco, que é navegável

a  partir  de  Pirapora  e  vai  pelo  Nordeste  afora;  o  Rio  Grande,  no  qual  estou

defendendo a criação de uma hidrovia para que seja escoada a produção não só do

Sul de Minas, mas de todo o Estado, e, no futuro, a integração das hidrovias do Lago

de Furnas e Tietê-Paraná, podendo chegar até à Argentina.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  –  Parabenizo  o  Deputado  Pompílio

Canavez pela brilhante exposição do modal de transporte hidroviário. Quero dizer que

temos no Brasil uma costa enorme e, no entanto, a navegação de cabotagem em

nosso país  representa  uma parcela mínima,  ínfima dos  transportes.  Na volta  das

atividades  parlamentares  faremos  aqui  uma audiência  pública  para  discutirmos  o

modal ferroviário. Também temos o que comemorar. Ontem foi inaugurado em Belo

Horizonte  um  escritório  da  Agência  Nacional  de  Petróleo,  Gás  Natural  e

Biocombustíveis. Sr.  Presidente, por meio de uma audiência pública, cobramos do
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Haroldo a instalação desse escritório em Minas Gerais, e ontem fomos atendidos.

Então,  estamos acreditando no  investimento  da Agência  Nacional  de  Petróleo  na

exploração do gás natural da bacia do São Francisco, assunto sobre o qual o senhor

está falando, quando se refere ao transporte ferroviário e hidroviário. Isso é que nos

dará  a  infraestrutura  para  o  Brasil  de  amanhã.  Parabéns  pelo  seu  depoimento,

Deputado Pompílio.

O Deputado Pompílio Canavez – Obrigado.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  –  Gostaria  de  destacar,  Deputado

Pompílio,  em relação ao que V. Exa. está dizendo, que o governo do Estado está

desenvolvendo um grande projeto  em Minas  Gerais,  em  parceria  com o  governo

federal, de recuperação da bacia do Rio São Francisco. O Secretário de Ciência e

Tecnologia, Nárcio Rodrigues, está à frente do projeto, junto ao Instituto Hidroex e a

algumas redes internacionais,  como a Unesco.  Trata-se de um grande projeto de

revitalização e recuperação da Bacia do Rio São Francisco, que se iniciará na região

de Pirapora e Buritizeiro. Para tanto, haverá investimentos milionários do governo do

Estado e também do governo federal na recuperação da nascente do maior rio do

Brasil,  o rio  da integração do Brasil.  Assim, o potencial econômico desse rio,  que

nasce neste Estado, será ainda mais explorado. Concordo com o senhor, quando diz

que ele é subutilizado, mas tenho certeza de que, a partir desse projeto, ocorrerá a

grande  virada,  a  grande mudança do foco  do  Rio  São Francisco  aqui  em Minas

Gerais.

O Deputado Pompílio Canavez – Esperamos que isso ocorra. Proponho o projeto

do Deputado Nárcio, pois tenho conhecimento dele. Sr.  Presidente,  para encerrar,

gostaria de comunicar que amanhã, a partir  das 10 horas, a minha Comissão, ou

seja, a Comissão de Assuntos Municipais, realizará uma audiência pública para ouvir

da Cemig explicações sobre a demora na solução dos apagões frequentes em nosso

Estado, sobre o motivo de se ter uma terceirização tão mal feita e sobre a falta de

explicações  quanto  à  manutenção  no  nosso  Estado.  Quero  convidar  os

telespectadores da TV Assembleia e todos os Deputados para, amanhã, a partir das

10  horas,  participarem de uma audiência  pública  na  qual  a  Cemig  explicará  aos

mineiros porque ela decaiu tanto. Queremos que a Cemig volte a ser aquela que
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sempre foi, o orgulho dos mineiros. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Henrique - Ainda que tenha sido guardado 1 minuto de silêncio

pelo falecimento do Sr. Antônio Carlos Carone e de uma funcionária do gabinete do

Deputado  Rogério  Correia,  quero  pedir  um  minuto  de  silêncio  pela  morte  do

engenheiro da construtora Andrade Gutierrez, Marcelo Elísio de Andrade. Ele morreu

em Moçambique, país africano, onde vivi por quase dois anos. Sabemos dos riscos

de  um  estrangeiro  viver  nesse  país.  Lamentavelmente,  de  forma  brutal,  ele  foi

assassinado. Coincidentemente, ele é esposo de uma funcionária, colega de trabalho

na Assembleia, Sra. Sandra Starling. Por essa razão, também solicito que se faça um

minuto de silêncio pelo assassinato do engenheiro Marcelo Elísio de Andrade.

Homenagem Póstuma

O Sr.  Presidente  –  A Presidência,  atendendo à  solicitação  do  Deputado  Carlos

Henrique, determina que se faça 1 minuto de silêncio em homenagem ao engenheiro

Marcelo Elísio de Andrade.

- Procede-se a homenagem póstuma.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

representantes do Sinjus-MG, aqui presentes, e toda a população de Minas Gerais: a

todos o meu boa-tarde e o meu muito obrigado.

Meu caro Presidente José Henrique, nesta semana Deputados da Oposição e o

sindicato  divulgaram na internet  fotos  dos parlamentares que votaram na semana

passada, com o título “Procura-se”. Além disso, diziam que os procurados são fora da

lei. Perguntaram-me: “Deputado, o senhor vai levar essa foto e mostrar esse abuso e

essa  falta  de  respeito?”  Respondi:  “Claro”.  Temos  de  mostrar  que  esta  Casa  é

composta por pessoas que chegam aqui para representar a sociedade e que meu

trabalho não é movido exclusivamente pela vontade de uma pessoa que não tem

participação, não tem responsabilidade em relação ao meu trabalho nesta Casa.

Digo isso, meu caro Presidente, porque os episódios que marcaram os últimos dias

nesta Casa e culminaram com um período de ações e de atos sucessivos que em
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nada condizem com a democracia que defendemos estão a exigir deste parlamentar

um pronunciamento que contribua com o restabelecimento da verdade, tão agredida

e tão falseada por propósitos inconfessáveis. Fui e tenho sido pessoalmente atacado

com  imputações  que  não  se  ajustam  à  minha  história  de  vida  e  ao  meu

comportamento como homem público e cidadão, que, nascido em berço humilde, mas

com muita luta e determinação, conquistou espaços e alcançou vitórias na condição

de funcionário público,  Vereador,  Prefeito,  Deputado, entre outras funções que me

foram confiadas. Em toda a minha trajetória sempre me pautei pelo desejo de não

deixar sombra detrás de meus passos, e sim uma esteira de luzes que ajude a tantos

outros na sua caminhada.

Antes de tudo,  quero assinalar  que sou filho, com muito orgulho, da professora

aposentada D.  Luzia  Guedes  Bechir;  casado,  também com muito orgulho,  com a

Profa. Dorilene Sidnei Bechir. Em momento algum a minha consciência me acusa de

lhes ter causado qualquer prejuízo em razão da matéria que relatei, consubstanciada

no Projeto de Lei nº 2.355/2011.

Não é verdade que o projeto que votamos e que este Deputado relatou acabe com

a carreira dos servidores da educação. Não é verdade. Não é verdade que o projeto

que  votamos  e  que  relatei  nesse  momento,  na  Assembleia,  subtraia  direitos

conquistados  pelos  servidores  da  educação.  Não  é  verdadeiro  nenhum  dos  dois

fatos.  Senhoras  e  senhores,  não  é  verdade  que  votamos  sem  conhecimento  da

matéria.

Representei esta Casa, com outros pares, na comissão de negociação. Participei

de  todas  as  reuniões,  sempre  com  a  presença  da  representação  sindical.  Tomei

conhecimento  de  todas  as  reivindicações  e  defendemos  junto  ao  governo  o

atendimento  de  todas  que  se  mostravam  possíveis,  é  claro.  Não  é  verdade  que

votamos de maneira açodada apenas por sermos da base do governo. Não é verdade

que votamos contra o piso salarial dos educadores de Minas.

Votamos “sim”, e relatei favoravelmente ao projeto por estar convencido de que o

seu conteúdo aperfeiçoa a  política remuneratória  e  padroniza  o  seu regime,  sem

deixar de assegurar a todos os servidores das carreiras envolvidas o posicionamento

conforme o tempo de serviço e o requisito da escolaridade. Isso foi observado. Dessa
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forma, o posicionamento na tabela de subsídio deverá resultar num acréscimo de, no

mínimo,  5% sobre  a  remuneração devida  ao  servidor  já  em  31/12/2010,  estando

assegurado ainda o reajuste de 5% do subsídio a partir de abril de 2012, além da

incorporação de todas as vantagens – além da incorporação de todas as vantagens -

pessoais decorrentes da carreira dos servidores da educação.

Até aqui pergunto aos professores de Minas: é justo? É justo me tratarem dessa

forma?  Continuarei  usando  da  palavra  e,  ao  final,  teremos  nesta  Casa  o

posicionamento daqueles que mentiram para o povo de Minas Gerais, daqueles que

se esconderam atrás de sindicato, de política, querendo nos culpar por uma coisa que

fizemos de bom para a carreira dos servidores.

Vamos  adiante:  além  disso,  o  reajuste  anual  do  subsídio  incidirá  também  na

vantagem pessoal. Isso significa dizer, Sras. e Srs. Deputados, que mais de 60% da

categoria terá ganho remuneratório que varia de, no mínimo, 40%, e, no máximo,

70%. Quero repetir: além disso, o reajuste anual do subsídio garantirá de imediato,

em média, a mais de 60% dos funcionários, no mínimo, 40% e, na média máxima,

70% do seu ganho efetivo de remuneração.

Tenho certeza absoluta de que, a partir de janeiro de 2012, quando o servidor se

deparar  com  seu  contracheque,  concluirá  que  a  Maioria  nesta  Casa  votou  para

assegurar  a  todos  os  educadores  a  necessária  valorização,  dentro,  claro,  das

possibilidades do Estado de Minas Gerais.

No entanto,  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,  a postura assumida por  alguns

parlamentares da oposição nos leva a duvidar de suas reais intenções. Parece que

uma  estranha  circunstância  acompanhou  esses  episódios  e  que  tudo  o  que

aconteceu  nesta  Casa  ganhou,  na  boca  de  nossos  opositores,  nome  trocado.

Defendemos  e  votamos  pela  valorização  dos  servidores.  Acusam-nos  de  traição.

Agridem-nos  e  nos  chamam  de  agressor  em  todas  as  discussões.  Em  todas  as

discussões,  agiram  como  se  quisessem  apagar  da  memória  dos  mineiros,

especialmente  da  dos  servidores,  que  foi  o  governo  Aécio-Anastasia  que

restabeleceu o  pagamento do  funcionalismo no quinto dia  útil,  bem como jamais,

jamais  esse  governo  atrasou  o  pagamento  do  13°  salá rio,  sempre  pago

integralmente,  sem deixar  de  falar  no  14°,  cujo pag amento  está assegurado pelo
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Governador  Anastasia. Ao contrário,  Sras.  Deputadas e Srs. Deputados,  daqueles

tempos  em  que  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  não  se  faz  presente  neste

momento, era Secretário de Administração e o PT fazia parte do governo, quando o

pagamento era feito em uma escala que atravessava para o mês seguinte e o 13º era

parcelado.  Nunca recebiam num período menor  que 45 dias  após o  exercício  do

trabalho.

Parece até que eles pensam ser possível, pela repetição das inverdades, revogar

aquilo que o povo mineiro decidiu como sua verdadeira vontade, como sua opinião

sincera,  consagrando  o  nosso  Governador  Anastasia  o  Governador  de  todos  os

mineiros, eleito em 1º turno por maioria esmagadora, o que não deixa margem a

questionamento.

Dizer, portanto, que a Maioria nesta Casa não votou consciente de que fez o melhor

em  favor  dos  servidores  da  educação  é  obra  de  má-fé,  é  obra  de  intencional

deformação  da  verdade.  Sim,  porque,  quando  a  Maioria  nesta  Casa  vota  uma

proposição elaborada de maneira idônea e lícita e a aprova em consonância com um

governo que foi eleito pelo povo mineiro, é certo que estamos atendendo à vontade

de quem também nos outorgou o nosso mandato.

Defendo a tese de que a democracia e o exercício da representação devem fundar-

se na boa-fé, e não, na astúcia; na honradez, e não, na fraude; na verdade, e não, no

subterfúgio.

Porém, a representação sindical e alguns parlamentares desta Casa membros da

Oposição agem como naquela estória, prestem bem atenção, Srs. Deputados e meu

caro  Presidente,  em  que o  filho,  depois  de  formado na mesma profissão do pai,

reconhece o seu esforço e o premia com uma viagem. Quando o pai retorna, o filho,

exultante,  diz  que  resolvera  aquela  questão que  o  pai  não  dera  conta  e  que  se

arrastava por mais de 30 anos. O pai, então, repreende severamente o filho, visto que

este esgotara a sua principal fonte de renda em todos aqueles anos em que formou o

filho, comprou fazenda, comprou casa, aquela mesma fonte que o socorrera em todos

os anos de sua vida.

E  este  era  o  retrato  instalado  em  Minas  Gerais.  Não  tiveram  como  forma  de

realidade organizar a remuneração dos servidores, tentaram barrar porque isso lhes
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daria o palanque e o discurso imediatista, mentiroso, que não leva a nenhum lugar,

que não leva o servidor à sua valorização.

Do mesmo modo, a atitude inconformada, raivosa e agressiva de alguns contra a

solução definitiva que aprovamos nesta Casa é porque ela lhes retira a bandeira que

ostentavam para  mercadejar  ilusões  e propagar  mentiras.  A bandeira  acabou.  No

contracheque  dos  servidores  da  educação  de  Minas  Gerais,  virão  no  mínimo

R$1.320,00. Nos próximos três anos essa remuneração chegará, em alguns casos, a

mais de R$2.000,00. Lembramos ainda que o governo de Minas, no ano de 2012, já

implementará  o  modelo  de  que  um  terço  da  carga  horária  será  dedicado  à

“performance” do aproveitamento em casa e à elaboração do planejamento. De 24

horas para 18 horas e de 24 horas para 16 horas a partir de 2012.

Vejamos algumas das circunstâncias, senhoras e senhores, quando eu disse que o

Sindicato operava de forma política. O Sindicato divulgou que o piso nacional era

R$1.597,00. Mentira. E dizem que eu sou mentiroso. Divulgou que o governo estaria

fazendo  descontos  indevidos  nos  contracheques.  Mentira.  Dizem  que  eu  sou  o

procurado.  Os  descontos  feitos  eram apenas  aqueles  acordados  na comissão de

negociação, que teve a participação do Sindicato. O Sindicato pediu ao governo que

demitisse professores substitutos e, ao mesmo tempo, orientou a categoria a parar a

reposição.  Pediu  que  se  demitissem  os  contratados  e,  no  mesmo  instante,

comunicou,  pela  internet:  “Não  reponham  as  aulas.  Queremos  prejudicar  esse

governo”. E dizem que o Deputado Duarte é contra a educação.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, não sou nem serei mercador de ilusões e jamais

agirei de má-fé para angariar o respaldo popular, que pode até se enganar por algum

tempo, mas nunca por todo o tempo. O tempo dirá quem está ao lado da verdade e

quem agiu a favor dos educadores. E isso se dará muito em breve, não tardará até

2014.  Por  isso,  senhores professores, prestem bem atenção: não nos julguem os

laboriosos servidores da educação de toda Minas Gerais apenas por um ato. Não

profiram a sentença condenatória sem que antes haja o contraditório, conforme está

acontecendo  aqui  neste  momento.  Ninguém  no  interior  de  nossa  Minas  Gerais,

nenhum  dos  professores  teve  ainda  tempo  suficiente  para  entender  toda  essa

matéria. Mas já emitiram seu parecer, já estão nos colocando na internet como os
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inimigos da educação. Eles não conhecem a lei, estão confiando no Sindicato, que

age de forma desequilibrada politicamente, perseguindo o governo para promover o

seu partido. Sabemos que a Presidente do Sind-UTE é filiada a um partido político

que tem como bandeira  a  oposição nesta  Casa.  Senhoras  e senhores,  conforme

disse, não profiram a sentença condenatória sem que haja antes o contraditório, sem

que antes conheçam a instrução completa do processo, que somente teve início com

a aprovação desse projeto.

Quero saudar aqui o jornalista Baptista Chagas de Almeida, que, em lúcido artigo

publicado no "Estado de Minas" do último sábado, expôs a questão em seus exatos

termos: "Dois pesos e uma medida". Sobre as greves na Bahia, no Espírito Santo e

no Rio Grande do Sul,  o  silêncio conivente.  Aqui  nesta Casa,  a agressão injusta,

desferida por quem se recusa a enxergar a verdade, contra quem não tem por que

temer  as  vaias  nem  busca  o  aplauso  fácil.  Sim,  Sr.  Presidente,  não  busco  nem

buscarei o aplauso fácil e o elogio precipitado. O que desejo, sinceramente, é que o

servidor  público  mineiro,  da  educação  e  de  todas  as  outras  áreas  seja

permanentemente  valorizado.  Por  isso,  parafraseando  a  fala  histórica  de  Ulysses

Guimarães, que lutou contra o arbítrio e a mentira, concluímos com a convicção de

que agressão não é urna e vaia não é voto.

O Deputado Fábio Cherem (em aparte)* – V. Exa. demonstra nesta tribuna a lucidez

e a coragem que recentemente o alçaram à posição de Vice-Líder do PSD, partido ao

qual pertenço. Acredito que, ao votar o projeto de lei da remuneração unificada dos

servidores, com valor superior em 58% ao do piso nacional instituído, tivemos um ato

de coragem e criamos um marco transparente, com regras claras, para que a carreira

do servidor da educação progrida de forma sucessiva a partir de agora, gerando o

progresso em Minas.

Em Lavras, minha cidade, e em Campo Belo, onde nossa votação foi explorada

pela Oposição de forma desleal, esclarecemos que votamos, sim, a favor do piso.

Questionado se havia algum constrangimento de minha parte em razão da conduta

da bancada do governo, pelo Governador e pelo meu próprio voto, respondi que me

envergonharia muito mais se utilizasse recursos que teria  à disposição,  usando a

inteligência e a capacidade de locução para falsear a verdade. Para nosso consolo,
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lembro  as  palavras  do  ex-Presidente  Kennedy,  o  qual  disse  que,  em  qualquer

situação de progresso, sempre haveria vozes discordantes discutindo o errado, e não,

o certo, vendo escuridão em toda parte e, sobretudo, querendo exercer influência

sem assumir responsabilidade.

Vai aí o nosso desabafo, o nosso apoio e a nossa solidariedade com as palavras de

V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir – Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* – Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, comungo

com o raciocínio do Deputado Duarte Bechir, porque realmente devemos esclarecer

tudo que aconteceu nessa questão da política salarial dos servidores da educação.

Portanto, em concordância com o nosso Líder do Governo, Deputado Luiz Humberto,

farei a leitura de uma matéria, Deputado Doutor Wilson Batista, pois é fundamental

para que as pessoas tenham conhecimento do que realmente aconteceu.

“O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na noite do dia 22 de novembro, o

Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  5,  encaminhado  pelo

governo  do  Estado,  com  o  novo  modelo  de  remuneração  dos  servidores  da

educação. Com a aprovação do projeto, o Estado estabelece uma sistemática única

para  os  profissionais  da  educação,  superando  o  modelo  antigo,  baseado  em

vantagens  pessoais,  os  chamados  penduricalhos,  que  integravam  a  confusa

remuneração do Estado em Minas até o momento.

O modelo antigo de remuneração tinha mais de 20 gratificações diferentes, algumas

desiguais  para  servidores  da  mesma  função  e  muitas  perdidas  no  momento  da

aposentadoria ou em caso de licença médica e maternidade. Com a extinção desse

sistema, será implementado um modelo único válido para todos os profissionais da

educação, que somam ao todo mais de 400 mil cargos.

A proposta do governo é ousada, não apenas pelo impacto de 2 bilhões na folha de

pagamento  do  Estado,  mas,  sobretudo,  porque,  pela  primeira  vez  na  história  de

Minas,  haverá  clareza  sobre  a  remuneração dos  servidores  da  educação.  Isso  é

fundamental no estabelecimento de um plano de carreira, nos reajustes anuais e na
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definição  das  próximas  políticas  públicas  voltadas  para  a  área.  O  modelo  de

remuneração unificado, que preserva progressões por tempo de serviço e promoções

com  escolaridade,  torna  a  carreira  mais  atrativa  e  transparente.  Além  disso,  é

inegável o avanço nos valores a serem recebidos pelos profissionais da educação.

Com a aprovação do projeto em Minas,  o  valor  mínimo a ser  recebido  por  um

professor com curso superior passa a ser R$1.320,00 para uma jornada de 24 horas

semanais. E, se esse mesmo professor trabalhar, por exemplo, em outra escola, o

que é permitido, cumprindo jornada similar, a remuneração pode dobrar. Além disso, é

preciso destacar que o projeto de lei contém outro avanço previsto muito importante:

a  partir  de  2012,  começará  a  ser  implantado o  sistema de  um  terço  da  jornada

semanal dos professores para atividade extraclasse.

O  modelo  unificado  não  representará  perdas  para  os  profissionais  que  já

asseguravam vantagens na carreira ao longo dos anos. Todas as vantagens e os

benefícios conquistados por esses profissionais durante a carreira, como quinquênios

e biênios, serão recalculados com base nos novos vencimentos básicos da tabela de

transição e incorporados à remuneração do servidor com a qual será reposicionado

na tabela unificada.

O novo modelo de remuneração proposto pelo governo de Minas e aprovado por

nós  no  Parlamento  mineiro  é  o  primeiro  passo  efetivo  para  resgatar  uma dívida

histórica com os profissionais da educação. A Lei Nacional do Piso, sem dúvida, foi

um  marco  importante  nesse  sentido,  que  deveria  ser  adotado,  inclusive,  para  os

professores das universidades federais que sofrem no início de suas carreiras com

vencimentos  básicos  de  pouco  mais  de  R$600,00,  mesmo  sendo  portadores  de

títulos.

Não se pode esquecer de que, embora a União estabeleça o critério,  cabe aos

Estados cumpri-lo. A tarefa não é fácil, visto que a divisão tributária entre os entes

federados favorece a União e prejudica Estados e Municípios, que acabam ficando

com as maiores responsabilidades dos gastos. O modelo unificado, que torna mais

justa e transparente a remuneração dos professores, é mais um importante passo na

valorização dos profissionais do magistério que o governo de Minas, com a ajuda da

Assembleia Legislativa, tem empreendido nos últimos anos.”
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Portanto, Deputados, é muito bom esclarecer isso, porque, no nosso entendimento,

toda negociação que começa com mentira não dá certo. Infelizmente o Sind-UTE

apresentou para toda a imprensa um determinado valor para o piso nacional que não

era verdadeiro, ou seja, não correspondia ao valor da lei. Hoje Minas Gerais cumpre,

sim, a lei do piso. Professor e professora que estão me assistindo, basta os senhores

fazerem  uma  regra  de  três  simples  -  matéria  essa  que  se  ensina,  com  muita

facilidade, nas várias escolas do Estado –, uma proporção do valor com a jornada de

trabalho para verificarem que Minas está cumprindo a lei do piso. Então o que eles

dizem não é verdade. Nada melhor do que o tempo, Deputado João Vítor Xavier, para

demonstrarmos  quem  está  com  a  verdade.  Deputados,  na  hora  em  que  o

contracheque chegar em janeiro e as aulas começarem, veremos quem realmente

está dizendo a verdade. Ao tomar essas iniciativas de imputar aos Estados os valores

do piso nacional, o governo federal deveria também pôr o dinheiro. A imprensa está

mostrando que, no Rio Grande do Sul, o governo do PT tem dificuldades para honrar

a lei do piso, assim como na Bahia, o governo de Jaques Vagner, do PT.

Portanto  estamos  aqui  demonstrando  que  agimos  com  seriedade  e

responsabilidade. Nada melhor do que o tempo para verificarmos realmente quem

está  falando  a  verdade.  Parabenizo  o  governo  de  Minas,  os  parlamentares  que

votaram a favor desse projeto, que, sem dúvida, será muito bom para a educação.

Então é questão de tempo. Sei que os professores e as professoras acabaram sendo

influenciados  pela  onda  de  “marketing”  informativo,  na  mídia,  promovida  pelo

sindicato. Deputado Sebastião Costa, o tempo demonstrará quem está com a razão.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Deputado Rômulo Viegas, nasci em

1982 quando já estava terminando a ditadura militar. Não há ditadura pior do que a

ditadura militar onde as pessoas são cerceadas no seu direito básico de ir e vir, de

votar e escolher os seus representantes. Precisamos tomar um cuidado muito grande,

pois, no nosso país, estamos partindo para uma outra ditadura, ou seja, a ditadura

econômica da União sobre os seus entes federados. Essa é uma ditadura muito séria

e  grave,  porque  colabora  para  que  tenhamos  a  manutenção  eterna  de  qualquer

governo. Isso é muito sério, Deputado. Hoje o governo federal é a Dona Baratinha do

Brasil,  pois  é quem tem o dinheiro na caixinha e toda a parcela  do bolo.  Ontem
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conversamos  com  o  nosso  Secretário  de  Saúde.  Houve,  no  Brasil,  75  hospitais

construídos  pelo  governo  federal.  Sabe  quantos  foram  construídos  em  Minas,

Deputado? Nenhum. Minas Gerais é o segundo Estado em população, o segundo em

arrecadação de tributos federais, e somos apenas o 14º a receber recursos do SUS.

Por que somos o segundo Estado com maior população? Somos o segundo Estado

que mais tem gente, e por que somos apenas o 14º a receber recursos? Isso não é

correto, não é justo fazer isso com o povo mineiro. É muito fácil ter dinheiro para fazer

tudo que gostaríamos de fazer em Minas. Acho que o professor merece ganhar muito

mais e que isso vai acontecer com o passar do tempo. O governo Antonio Anastasia

está,  pela  primeira  vez  nos  últimos  anos,  desde  o  governo  Aécio  Neves,

reconhecendo  e  buscando,  dentro  do  possível  –  nem  sempre  política  é  o  ideal,

política é a arte do possível -, retornar aquilo que merece o profissional da educação.

V. Exa., que é um homem ligado à educação, que foi Reitor de universidade, sabe

que  enfrentamos,  em  âmbito  federal,  por  um  ano  e  meio,  problemas  no  ensino

superior com greve de professores. Se tivermos aqui no Brasil uma rediscussão do

pacto federativo em que os Estados tenham, na proporção do que contribuem, o

retorno do seu dinheiro do governo federal, e uma rediscussão da nossa dívida, que é

absurda  e  vergonhosa,  certamente  teremos  condições  de  fazer  muito  mais.

Recentemente houve discussão nesta Casa sobre termos a devolução daquilo que

nós pagamos de juros ao governo federal em obras federais, que eles não cumprem

com Minas. Não sou a favor de cano, de calote, não sou a favor de nada; mas sou a

favor de que o dinheiro que o povo mineiro paga à União seja devolvido a Minas.

Minas Gerais não pode continuar subsidiando o desenvolvimento de outros recantos

do Brasil  e,  pior  ainda, Deputado,  subsidiando o desenvolvimento de Bolívia e de

Venezuela.  Tivemos  dinheiro  público  brasileiro  emprestado  para  fazer  estrada  na

Venezuela, dinheiro público do Brasil emprestado para fazer obra de infraestrutura na

Bolívia,  enquanto  aqui  está  faltando.  Eu  nunca  vi  uma  mãe  deixar  o  seu  filho

morrendo de fome e alimentar o filho do vizinho. Nós temos de alimentar o filho do

vizinho, sim, mas temos de cuidar do nosso também. E hoje é isso o que acontece: o

povo morre de fome e nós estamos subsidiando obra na Venezuela e na Bolívia para

os companheiros bolivarianos, guevaristas.
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Então, temos de mudar esse conceito no Brasil. Teríamos condições de pagar muito

mais para todas as classes, de ter mais obras de infraestrutura, se não tivéssemos de

pagar R$4.000.000.000,00 por ano ao governo federal, só de juros, da nossa dívida.

O que pagamos de juros hoje é o que temos para investir. Quem está em casa nos

ouvindo, o que o governo tem para fazer obras em estradas, obras de infraestrutura,

hospitais estaduais, postos de saúde, UBS, enfim, tudo o que Minas gasta, no ano,

com  investimentos  dá  para  o  governo  federal,  de  juros.  Então,  vamos  pedir  à

Presidente Dilma: devolva a nós o que estamos pagando de juros em obras federais.

Gaste  no  anel  rodoviário,  no  metrô,  na  BR-381,  na  BR-040,  gaste  em  obras  de

escolas federais,  em universidades federais, reaparelhe nossas universidades, que

estaremos satisfeitos com isso.

O Deputado Rômulo Viegas* – Muito obrigado pelo aparte, Deputado João Vítor

Xavier.  Quero  informar  a  todos  os  professores  e  professoras  que  nós  aqui,  no

Parlamento, que votamos a favor do projeto recém-apresentado e recém-aprovado do

governo de Minas, nós o fizemos com consciência, com responsabilidade. Não somos

pregadores de má-fé nem de demagogia. Quando se assume um compromisso para

pagar  folha  de  pagamento,  temos  de  ter  recursos  para  poder  honrar  com  o

compromisso. E o governo de Minas tem feito isso com muita integridade, com muita

responsabilidade,  com  administração  séria.  Nós  não  estamos  aqui,  repito,  para

propagar má-fé. Demagogia não faz parte do nosso trabalho. E o tempo, senhor e

senhora  que  me assistem, professor  e  professora,  o  tempo é  o  melhor  remédio.

Quando o plano salarial  começar a fazer  parte da remuneração,  ao receberem o

contracheque, vocês terão certeza do que estamos falando. Não podemos admitir é o

governo federal continuar tomando decisões para Estados e Municípios tentarem, por

meio de seus poucos recursos, honrar com os compromissos que o governo federal

assume. Isso não pode.

Vejam o exemplo do Rio Grande do Sul, cujo governo é do PT: o Estado não está

em condições de pagar a lei do piso. O governo da Bahia, que também é do PT, não

está em condições de pagar essa lei. Minas Gerais conseguiu. Basta você fazer uma

regra de três para saber o quanto receberá com a jornada de trabalho e verá que

Minas está pagando além do piso, sim. É verdade. Não podemos admitir, repito, que
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uma negociação comece com inverdade. Assim foi o trabalho do Sind-UTE, quando

propalou para todo o Estado que o valor do piso era mil quinhentos e poucos reais, o

que  não  é  verdade.  Todos  acompanharam  isso  pela  mídia.  Ao  encerrar,  Sr.

Presidente, cumprimento-o por mais um aniversário e desejo-lhe muitas felicidades e

muita saúde. Obrigado a todos pela atenção.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  peço o  encerramento,  de  plano,  da

reunião em virtude da falta de quórum. Na oportunidade, desejo a V. Exa. um feliz

aniversário.

O Deputado Sebastião Costa – Recomposição de quórum, Sr. Presidente.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 30 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, a existência de quórum para a continuação dos trabalhos

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.969 a 1.989/2011, da

Comissão  de  Direitos  Humanos,  1.990  e  1.991/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária,  1.992  e  1.993/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  e
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1.994/2011,  da  Comissão  do  Trabalho.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em

29/11/2011, dos Projetos de Lei nºs 622/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

2.150/2011, do Deputado Bruno Siqueira, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos

nºs  1.791/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  1.848  e  1.849/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.853/2011, do Deputado Tenente Lúcio, e 1.908 a

1.910/2011, do Deputado Jayro Lessa; pela Bancada do PV - informando a indicação

do Deputado Tiago Ulisses para Líder da referida Bancada; e pelos Deputados Tiago

Ulisses  -  indicando  os  Deputados  Rômulo  Veneroso  e  Hely  Tarqüínio  para  Vice-

Líderes da Bancada do PV; e Neider Moreira - informando sua indicação para Líder

da Bancada do PSD e indicando os Deputados Duarte Bechir e Fabiano Tolentino

para Vice-Líderes da referida Bancada (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento contido na Mensagem nº 141/2011,

do  Governador  do  Estado,  solicitando  a  retirada  da  emenda  de  sua  autoria

apresentada ao Projeto de Lei nº 2.571/2011, a qual dá nova redação ao § 4º do art.

2º da Lei nº 17.717, de 2008, e requerimento do Deputado Fred Costa, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.781/2011 (Arquivem-se a emenda e o

projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do Parecer de Redação Final do

Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre

aperfeiçoamentos  na  política  remuneratória  por  subsídio  das  carreiras  Grupo  de

Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e dá

outras providências. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em votação, o

parecer.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.
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Votação de Requerimentos

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

informações à Prefeitura Municipal de Uberlândia acerca do débito desse Município

com  a  empresa  Sitran  -  Sinalização  de  Trânsito  Industrial  Ltda.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita providências

ao Presidente do Sicoob Credisete para que instale um posto de atendimento ao

cooperado - PAC - no Bairro Nova Cidade, no Município de Sete Lagoas. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  à  Agência

Nacional  de  Águas – ANA – e à Agência Nacional  de Energia Elétrica – Aneel  –

informações  sobre  o  monitoramento  e  a fiscalização do nível  dos  reservatórios  e

barragens  em  Minas  Gerais,  tendo  em  vista  o  elevado  nível  observado  em

reservatórios como o de Nova Ponte, no Rio Araguari, e o de São Simão, no Rio

Paranaíba,  bem como os  prejuízos  causados  em  anos  anteriores  decorrentes  da

liberação do excesso de água represada, como ocorreu no Município de Pirapora. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita às operadoras

de  telefonia  móvel  que  operam  no  Estado  providências  para  que  disponibilizem

gratuitamente o envio de mensagens via SMS com alertas meteorológicos a seus

assinantes, a exemplo do que ocorre em outros países, como o Japão, e Estados da

Federação, como o Rio de Janeiro, com bons resultados na prevenção de desastres

climáticos.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita à Companhia

Brasileira de Trens Urbanos – CBTU – informações sobre o estado de conservação

da  rede  aérea  que  alimenta  os  trens  metropolitanos  que  circulam  na  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  considerando  relatos  de  sua  precariedade
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apresentados  à  Comissão.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  em  que  solicita  à

Superintendência da Companhia Nacional  de Abastecimento – Conab – em Minas

Gerais informações, com dados fundamentados por objetivos, sobre as dificuldades

de  aprovação  de  projetos  do  PAA no  Estado.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita que o Projeto de

Lei nº 2.571/2011 seja distribuído à Comissão de Segurança Pública. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita que o Projeto de Lei nº

1.536/2011  seja  distribuído  à  Comissão  de  Assuntos  Municipais.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.694/2011 seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. Aprovado.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  a

inversão da pauta desta  reunião  de modo que o Projeto  de  Lei  nº  2.188/2011,  a

Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011 e os Projetos  de Lei  nºs 1.462 e

1.364/2011 sejam apreciados logo após o Projeto de Lei nº 2.694/2011, nessa ordem.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam
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permaneçam como se encontram. Aprovado.

Questões de Ordem

O  Deputado  Carlin  Moura  –  Sr.  Presidente,  mais  cedo  eu  havia  solicitado  o

encerramento da reunião, e V. Exa., de forma muito acertada, preferiu suspendê-la

para acordo entre as lideranças partidárias. Essa foi uma solução inteligente de sua

parte, tendo em vista que percebemos aqui a presença dos Deputados. Há projetos

importantes na pauta que precisam ser votados, a exemplo do projeto dos servidores

da  Casa.  Esses  servidores  concursados  e  de  carreira  desempenham  um  papel

fundamental para o funcionamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Há

também a proposta de emenda à Constituição que cria como data magna do Estado o

Dia dos Gerais, com a transferência simbólica da Capital de Minas para a cidade de

Matias Cardoso, no Norte de Minas. Achamos importante essa pauta e esperamos

contar com a grande presença dos Deputados. Sr. Presidente, estamos na reta final

da  legislatura  e  percebemos  que  o  ritmo  de trabalho  da  Casa  está  acelerado,  a

exemplo  do  que  acontece  nas  comissões.  Ontem,  tivemos  duas  audiências

importantíssimas.  Estivemos com a Comissão de Transporte e Obras Públicas no

Bairro Industrial, em Contagem, junto aos Deputados Celinho do Sintrocel e Anselmo

José Domingos, para resolver e intermediar um conflito entre a comunidade do Bairro

Industrial  e  a  linha  de  Ônibus  1360.  Durante  a  audiência  pública,  a  Comissão

intermediou um acordo, um termo de compromisso, e a empresa de ônibus Saritur,

que faz a linha de ônibus 1360, comprometeu-se a retomar no próximo sábado, 3 de

dezembro,  os  horários  praticados nos sábados e domingos.  Com isso,  os  ônibus

voltarão  a circular  aos  domingos.  Isso  só foi  possível  graças  à  intermediação da

Comissão  de  Transporte  e  Obras  Públicas.  Sr.  Presidente,  a  Comissão  também

visitou a obra da passarela do Km 485 da BR-381, entre os Municípios de Contagem

e Betim. A passarela já está pronta para ser instalada naquele trecho. Na parte da

tarde, estivemos com a Comissão de Educação no Bairro Petrovale, para intermediar

uma luta antiga da referida comunidade. É uma luta que se arrasta há 10 anos na

defesa da construção de uma escola estadual no Bairro Petrovale, que tem crescido

muito. Esse bairro fica atrás da Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, no Município

de Betim,  na  divisa  com Ibirité.  É  um bairro  que tem grande crescimento  e  uma
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grande  população  de  jovens  na  idade  de  cursar  o  2º  grau.  Esses  jovens  hoje

frequentam  o  2º  grau  numa  escola  emprestada  da  escola  municipal,  sendo

necessário realmente um prédio próprio para o funcionamento da escola estadual

nesse bairro. A Comissão de Educação teve um papel importante nessa audiência.

Por ser vizinha da cidade do nosso Presidente Dinis Pinheiro, Ibirité, a comunidade

tem a convicção de que intermediaremos a construção dessa escola estadual. Para

concluir, Sr. Presidente, quando eu tinha pedido encerramento, estava parabenizando

o Vice-Presidente da Casa pelo seu aniversário. Agora, com mais tempo, desejamos

a V. Exa., Deputado José Henrique, essa pessoa parceira, maravilhosa, esse grande

amigo,  sempre  presente  na  Casa,  um  feliz  aniversário.  Que  possamos,  com  a

presença das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, votar os projetos, priorizando

os  servidores  da  nossa  Casa,  o  projeto  de  reajuste  salarial  dessa  categoria  tão

importante para todos nós.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros – Sr. Presidente, meus colegas Deputados, gostaria de

chamar a atenção dos senhores para um episódio que aconteceu aqui, na semana

passada, e que considero muito grave. Que não se repita. Sr. Presidente, estávamos

votando o projeto dos professores na quinta-feira e, em seguida, votamos o projeto de

remuneração dos servidores do Poder Judiciário, lá pelas 10 horas da noite. Eis que

passou  despercebido,  Sr.  Presidente,  nesse  projeto  do  Judiciário,  um  dispositivo

“frankenstein”, um verdadeiro trem da alegria. Quando percebi aquilo, e votei contra,

eu me levantei e conversei com o Líder do Governo sobre aquela situação. Ele me

disse  que  o  Governador  vetaria,  e  fiquei  tranquilo.  Mas  ontem  o  Governador

sancionou o absurdo que passou nesta Casa, e que a Assembleia permitiu: que os

cartórios pudessem fazer permuta, troca de concessão. Permitiu-se que um cartório

possa trocar com outro, ou seja, um cartório de registro de imóveis de Belo Horizonte

pode trocar com um cartório de registro de imóveis de uma pequena cidade, sendo

que  o  CNJ  diz  que  nesses  casos  é  feito  concurso  público.  O  Supremo Tribunal

Federal diz a mesma coisa. Os Desembargadores com os quais conversei hoje e

ontem estão indignados, porque já estava em curso um concurso público para esses
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cartórios. A OAB pensa da mesma forma. O que foi aprovado aqui é um engodo a

esta Casa, enganando os Deputados; um assunto de cartório incluído no projeto dos

servidores do Judiciário. E esta Casa aprovou e foi sancionado. Então apresentamos,

no dia de hoje, uma emenda a um outro projeto para revogar esse absurdo. É um

escândalo. O que passou aqui não poderia ter passado, e tenho certeza absoluta de

que  os  Deputados  que  ficaram  na  mesma  posição,  pela  aprovação,  fizeram-no

desconhecendo  o  que  era  o  art.  3º  do  projeto  do  Judiciário.  Estou  chamando  a

atenção porque até os Deputados da Oposição não perceberam o que estava se

passando, o verdadeiro trem da alegria do cartório, uma apologia à negociata nos

cartórios. Um cartório vai comprar o outro, um cartório pode assumir a titularidade do

outro, nessa chamada permuta aprovada pela Assembleia no apagar das luzes da

quinta-feira, às 10 horas da noite. Então, fica aqui esse alerta. Espero que os meus

colegas  Deputados  revejam  esse  erro  nesse  novo  projeto  e  revoguem  esse

dispositivo inserido maliciosamente em projeto de assunto completamente diferente.

O projeto tratava de servidor da Justiça e reajuste da carreira. Esse dispositivo que

passou como art. 3º permitiria a permuta entre cartórios em Minas Gerais, desafiando

o CNJ, o Tribunal de Justiça, a OAB e todos os órgãos sérios neste país. É o que a

Assembleia  Legislativa  aprovou.  Até  avoco  a  mim  a  responsabilidade  também.

Quando fui votar, e votei contra, fui o único a manter-me de pé. Quando fui alertar os

outros  colegas  Deputados,  recebi  a  garantia  de  que  o  governo  vetaria.  No  dia

seguinte, foi sancionado e, creio, com o equívoco também do Governador do Estado.

Ele  é  um  homem  sabedor  das  implicações  de  se  permitir  uma  permuta  em

concessão, não sancionaria não fosse a maneira maliciosa como isso entrou nesse

projeto. Então, Sr. Presidente, chamo a atenção dos meus colegas Deputados para

esse absurdo que passou aqui na quinta-feira, esse “trem da alegria”, essa emenda

“frankenstein” a um projeto.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, o Deputado Délio Malheiros levanta

uma questão sobre a qual precisamos fazer reflexão mais aprofundada. Em primeiro

lugar,  Deputado  Délio  Malheiros,  quero  dizer  que  V.  Exa.,  apresentando  essa

emenda, pode contar com o meu voto e, tenho certeza, com o voto das Bancadas do

PT e do PCdoB. Se é para corrigir algo que não deveria ter sido aprovado, votaremos
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favoravelmente; sem sombra de dúvida, não temos nenhum compromisso com o que

V. Exa. diz que passou. Vamos estudar o assunto, mas, de antemão, sendo esse o

conteúdo, quero concordar com V. Exa. Não há por que desconfiar do que V. Exa. diz.

Mas V. Exa. levanta outra questão, que foi o compromisso do Governador de vetar,

mas depois não vetou. Não creio que tenha sido um descuido do Governador.  Já

disse isso ao Líder do Governo, já falei isso no Plenário da Assembleia. E vou falar de

novo. Perdemos a confiança em acordos com o governo. Esse dia a que V. Exa. se

refere é o mesmo em que os professores foram traídos descaradamente. Havia um

compromisso que eu próprio assinei como testemunha, já disse isso aqui, pelo qual o

Governador  do  Estado,  por  intermédio  do  Secretário  Danilo  de  Castro,  se

comprometeu a  que os  professores não perderiam o  seu vencimento-base e que

permaneceriam duas formas de remuneração:  a que o governo queria,  que era o

subsídio, e a que os professores queriam, porque o piso seria corrigido na carreira de

vencimento-base.  Esse acordo foi  assinado.  O Secretário  Danilo  de  Castro  levou

esse documento ao Governador, que permitiu que fosse assinado pelo Secretário, e

nós o assinamos como testemunhas. Foram 112 dias de greve. Os professores leram

o termo do acordo. A Profa. Beatriz pediu a suspensão da greve e leu o termo do

acordo assinado pelo Secretário Danilo de Castro e pelo Governador, que mandou

para cá um substitutivo completamente diferente do que foi objeto de acordo com os

professores,  com  o  Sindicato  e  conosco.  O  que  o  governo  enviou  obrigou  os

professores,  agora  sem  direito  à  opção,  a  ir  para  o  subsídio.  Esse  projeto  foi

aprovado sem a menor parcimônia. Não vi ninguém do governo dizer que realmente

não poderia ser aprovado por haver um acordo. Então, eu também já não acredito na

palavra  do  governo.  Estamos  esperando  até  hoje  que  seja  retirada  uma  ação

apresentada  pelo  governo,  por  intermédio  do  Presidente  da  Cemig,  contra  o

Coordenador do Sindieletro, Jairo Nogueira, em que ele é acusado de difamação e

calúnia  por  declarações  dadas  em reunião  na  Assembleia,  a  nosso convite,  para

examinar a situação da energia elétrica em Minas Gerais.  Ele disse o que todo o

mundo já sabe e que canso de repetir aqui: que não há, por parte da Cemig, cuidado

real  com  a  rede  elétrica,  que  a  rede  cai  a  toda  a  hora  porque  não  se  faz  nela

manutenção. Isso foi fatal para que acontecesse a tragédia de Bandeira do Sul. Ele
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disse que isso era responsabilidade da Cemig. Agora sofre uma ação por calúnia e

difamação.  O  Secretário  Danilo  de  Castro  me  garantiu,  na  presença  de  vários

Deputados,  que esse processo contra o  Jairo seria  retirado.  Até  hoje o processo

continua na Justiça. Assim sendo, nesta Casa já não se pode acreditar em palavra do

governo em acordo feito com ele, nem mesmo assinado, quanto mais apalavrado. Na

Comissão  de  Administração  Pública,  há  um  projeto  em  que  se  discute  política

remuneratória.  Houve  o  compromisso do governo  de  que esse  projeto  não  seria

votado na Comissão, enquanto não fosse realizada audiência pública. Hoje a matéria

estava na pauta, o Deputado pediu vista e, se não o tivesse feito, ela teria sido votada

sem audiência pública. Logo em seguida, o projeto estava na pauta da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não se cumpre o que se diz aqui. Não há

respeito  pelos  acordos.  O  exemplo  vem do governo.  Então,  Deputado  Délio,  não

confie mesmo, não. O que o governo falar  agora só vale depois de cumprido. Só

votarei projeto do governo, mesmo com registro em cartório, se primeiro o acordo for

cumprido o acordo. O caso do servidor da Cemig e Coordenador do Sindieletro é um

exemplo. Ou o governo retira a matéria ou farei obstrução até o final do ano ou no

próximo ano. Aproveito a oportunidade, Deputado Délio, para testemunhar que, se

isso foi  prometido -  V. Exa. diz que sim, e eu acredito -, fique de olho,  porque o

governo não cumpre o que promete. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa. para que

possamos  iniciar  o  processo  de  votação,  pois  já  temos  número  suficiente  de

Deputados em Plenário. Caso não haja quórum adequado para votação de proposta

de  emenda  à  Constituição,  que  o  quórum  seja  recomposto.  Faço  um  apelo  aos

Deputados: não se ausentem do Plenário, uma vez que estamos chegando ao final

do ano e ainda existem muitos projetos a serem apreciados.

O Sr. Presidente – É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

para recomposição do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 51 Deputados. Portanto, há quórum

especial para votação de proposta de emenda à Constituição.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21/2011,  do
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Deputado Paulo Guedes e outros, que dá nova redação ao art. 256 da Constituição

do Estado, que dispõe sobre as datas magnas do Estado e a transferência simbólica

da Capital do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a

Emenda nº 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c com os arts. 201 e

255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo de votação; para

tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ocupem  os  seus  lugares.  Em

votação, a proposta, salvo emenda.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir  -  Elismar  Prado -  Fábio Cherem -  Fred Costa -  Gustavo Perrella  -

Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - José Henrique

- Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir  -  Elismar  Prado -  Fábio Cherem -  Fred Costa -  Gustavo Perrella  -

Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - José Henrique
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- Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a  Emenda  nº  1.  Está,  portanto,  aprovada,  em 1º  turno,  a  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 21/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão Especial.

Declaração de Voto

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  –  Sr.  Presidente,  quero  agradecer-lhe  esta

oportunidade e lembrar ao Deputado Paulo Guedes, autor da proposta, e a todos os

Deputados que trabalharam pela aprovação dessa emenda que é preciso suprimir na

redação final a expressão “data magna”, porque ela contraria lei federal, pois significa

feriado nacional. Assim sendo, é preciso suprimi-la na redação final da proposta.

O  Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

18/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  cria  a  Agência  de  Desenvolvimento  da

Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA - e altera a Lei Complementar

nº 90,  de 12/1/2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.  A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

A  Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o art.  260, inciso I,  c/c com os arts. 192 e 255, do Regimento

Interno. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita

às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no painel que o

façam neste momento. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -
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Duarte Bechir  -  Elismar  Prado -  Fábio Cherem -  Fred Costa -  Gustavo Perrella  -

Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - José Henrique

- Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia -

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 55 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  18/2011.  À

Comissão de Assuntos Municipais.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado

de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto.

A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opinou pela  aprovação do  projeto  com a

Emenda nº 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão

de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas nºs 2 a 5. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita  o adiamento da

votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.694/2011, da Mesa da Assembleia,

que altera o valor  do índice da tabela de vencimentos básicos dos servidores da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Mesa da Assembleia.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.188/2011, do Procurador-Geral de

Justiça, que fixa a data-base e o percentual, relativo ao ano de 2011, para revisão

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização
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Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº  18/2011, do

Deputado  Duarte  Bechir  e  outros,  que  dispõe  sobre  a  ação  declaratória  de

constitucionalidade  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  Especial  opina  pela

aprovação da proposta com as Emendas nºs 1 a 4. Em discussão, a proposta. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a proposta, salvo emendas.

A  Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A

Presidência vai dar início ao processo de votação; para tanto, solicita às Deputadas e

aos Deputados que ocupem os seus lugares. A Presidência vai dar início ao processo

de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. Em votação, a proposta, salvo emendas.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

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

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor Viana -  Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro - Elismar

Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Perrella - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Vítor Xavier - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

- Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Sr.  Presidente  -  Votaram  "sim"  57  Deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a proposta, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 4.
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- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

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

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gustavo Perrella - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira

-  Luiz Carlos Miranda -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria  Tereza Lara  -  Paulo  Guedes -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 4. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta

de Emenda à Constituição nº 18/2011 com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de

Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.462/2011, do Deputado Bosco,

que altera o art. 2º da Lei nº 13.371, de 20/11/99, que cria a Medalha Calmon Barreto.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Turismo opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.364/2011, da Deputada Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a proibição de estabelecimentos comerciais venderem,

servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  do  Trabalho  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
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Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da

Comissão do Trabalho, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 1.364/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão do

Trabalho.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaríamos

de cumprimentar V. Exa. pela condução dos trabalhos, pois conseguimos fazer um

acordo para que esses projetos importantes fossem votados. Mas quero destacar o

último projeto votado, para que os Deputados entendam a sua grandeza. Em comum

acordo com a Deputada Ana Maria Resende, autora do Projeto de Lei nº 1.364, e

contando com a Deputada Rosângela Reis, relatora na Comissão do Trabalho, e com

o Deputado João  Vítor  Xavier,  relator  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  tive a felicidade de ser o autor  do Substitutivo nº  2. O projeto que

acabamos de votar, de iniciativa da Deputada Ana Maria Resende, em breve será a

lei  antiálcool  que  vamos  estabelecer  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Uma  lei

fundamental,  Sr.  Presidente,  porque  estabelece  regras  rígidas  para  que  boates,

danceterias, restaurantes e similares sofram uma punição exemplar, especialmente

do ponto de vista financeiro, com uma multa pesada, caso permitam a venda e o

consumo de bebidas no interior do estabelecimento por menores de idade. Portanto,

Deputado Paulo Guedes e Sr. Presidente, a quem já tive a oportunidade de fazer este

apelo,  esse  projeto  precisa  ser  sancionado  com  a  presença  do  Governador,  do

Juizado da Infância e da Juventude e da Promotoria da Infância e da Juventude. Em

outras palavras, aprovado em 2º turno, esse projeto precisa ter uma sanção exemplar,

porque ele vai estabelecer uma punição severa para o estabelecimento comercial que

permitir não só a venda, mas também o consumo de álcool por menores. O grande

empecilho para o Juizado de Menores e as Polícias Civil e Militar fiscalizarem a venda

de bebida alcoólica para menores é que, no ato do flagrante, o registro é difícil. Mas,
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a partir do momento em que esse projeto for votado em 2º turno, não só a venda, mas

também o consumo de bebidas  por  menores  de  idade em boates,  danceterias  e

similares será motivo de multa pesada. Além da multa pesada, esse estabelecimento

poderá sofrer também uma interdição temporária ou mesmo o fechamento. Tivemos a

ideia desse substitutivo mirando-nos em outro Estado, porque, quando são boas as

iniciativas  de  outros  Estados,  elas  devem  ser  acatadas  por  nós.  Na  prática,  o

Substitutivo nº 2 é uma lei de autoria do Governador Geraldo Alckmin, de São Paulo.

Tenho  alertado  o  nosso  Presidente  sobre  a  importância  desse  projeto  porque

estabelecerá em Minas Gerais uma regra clara. Infelizmente, estamos assistindo à

nossa  juventude,  meninos  com  14,  15,  16  e  17  anos,  frequentando  boates,

danceterias e bebendo cerveja e vodca livremente. Agora, não. No momento em que

esse projeto for aprovado, esses estabelecimentos sofrerão uma punição exemplar,

podendo até ser fechados. Portanto, esse projeto vai ao encontro da família, do pai,

da mãe e daquele que, de forma geral, se preocupa com a segurança dos seus filhos,

especialmente dos adolescentes. Gostaria, então, de cumprimentar e parabenizar a

Deputada Ana Maria Resende, que também já trabalhava nessa linha com esse tipo

de projeto. Cumprimento a Deputada Rosângela Reis e o Deputado João Vítor Xavier.

Tive a aquiescência da Deputada Ana Maria Resende para apresentar o Substitutivo

nº 2. Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa.: não se esquecer de fazer o contato com

o Governador do Estado. Já estive pessoalmente com ele, que disse que sancionará

a  matéria.  No  entanto,  Sr.  Presidente,  precisamos  de  uma  sanção  em  que  a

comunidade, o Juiz da Infância e da Juventude, o Ministério Público, a Polícia Militar,

a  Polícia  Civil  e  todos  que  estão  envolvidos  no  combate  a  essa  prática  sejam

convocados,  pois  a nossa juventude está  se dizimando com a  permissividade da

venda de bebidas alcoólicas. Portanto, gostaria de cumprimentar V. Exa. na condução

dos trabalhos, pedindo-lhe que não se esqueça de tratar desse assunto de extrema

importância para a família mineira. Parabéns aos Deputados e à Deputada Ana Maria

Resende pela iniciativa da matéria.

O Deputado Paulo Guedes – Sr. Presidente, além de declarar o voto da PEC nº 21,

gostaria de aproveitar  a oportunidade para fazer um agradecimento a V. Exa. e a

todos os Deputados que compareceram nesta tarde nesta Casa. Por unanimidade, a
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PEC nº 21 foi aprovada em 1º turno. Trata-se de uma vitória para toda a população do

Norte de Minas Gerais e ribeirinha. Trata-se do reconhecimento de Matias Cardoso

como primeiro  povoado de  Minas,  ou  seja,  a  primeira  cidade de Minas,  onde  foi

erguida  a  primeira  igreja,  a  Igreja  de  Nossa Senhora  da  Conceição.  Em 1650,  a

região já era povoada. Temos não só a igreja mais antiga de Minas, mas também o

fato de termos sido a primeira vila, a primeira freguesia. Quando surgiu o Ciclo do

Ouro em Minas Gerais, era de lá, do Vale do São Francisco, dos Currais da Bahia e

dos Currais de Pernambuco, que vinha todo o alimento: a carne, o peixe, o feijão, o

arroz e a farinha. Portanto, essa região, que contribuiu de forma significativa para o

nascimento do Estado de Minas Gerais, merecia desta Casa esse reconhecimento.

Gostaria  de  fazer  um  agradecimento  a  todos  os  Deputados  e,  em  especial,  à

Deputada Ana Maria Resende, que é uma das signatárias dessa PEC juntamente

comigo. Agradeço ao Deputado Tadeu Martins Leite, que foi o relator, juntamente com

o Deputado Luiz Henrique, Presidente da Comissão Especial. Agradeço a todos os

parlamentares que entenderam esse nosso chamado sobre a importância que essa

data significa não só para Matias Cardoso, mas também para todo o Norte de Minas

Gerais, uma região que ficou esquecida por anos. E agora, ao mudar a Constituição

de Minas, reescrevemos a História e reconhecemos tudo o que o povo dessa região

fez  por  Minas  Gerais.  Hoje  é  um  dia  de  vitória,  um  dia  de  alegria  para  todo  o

Movimento Catrumano, que certamente comemora em Montes Claros e em todas as

cidades ribeirinhas. O reconhecimento de Matias Cardoso como primeiro povoamento

de  Minas  Gerais  é,  para  nós,  de  grande  importância.  No  dia  8  de  dezembro,

receberemos em Matias  Cardoso o Governador  Anastasia,  que fará a entrega da

Medalha Matias  Cardoso e  da  Medalha Maria  da Cruz.  Serão homenageadas  24

autoridades no dia 8, e a aprovação dessa PEC é muito importante para nós, porque

essa  data  já  vem  sendo  comemorada  de  forma  informal  e,  agora,  com  o

reconhecimento  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  passa  a

constar no calendário do Estado. Mudaremos a Constituição de Minas, reconhecendo

a importância histórica que Matias Cardoso e o Vale do São Francisco exerceram

sobre a colonização e a constituição do Estado de Minas Gerais. Por isso, para nós,

hoje é um dia de muita alegria. Sr. Presidente, quero aqui também fazer mais um
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apelo,  para  que  possamos  votar  essa  PEC em  2º  turno  ainda  esta  semana,  se

possível. Quem sabe V. Exa. possa ir no dia 8 de dezembro, em Matias Cardoso, nos

brindar com sua presença e sancionar essa PEC. Fica aqui o nosso reconhecimento

e o nosso agradecimento a todos os Deputados que, de forma unânime, aprovaram

aqui essa PEC em 1º turno. E, mais que isso, agradeço a gentileza da Mesa, do Sr.

Presidente, que sempre esteve do nosso lado, apoiando para que essa PEC fosse

votada nesta Casa. Então, faço os agradecimentos e digo que no dia 8 de dezembro,

às 9 horas, estaremos esperando todos os Srs. Deputados para festejarem conosco

essa  data  importante  em  Matias  Cardoso.  Estará  lá  o  Governador  e  várias

autoridades  recebendo  a  medalha.  Sr.  Presidente,  seria  muito  importante  que  o

senhor fosse representar esta Casa em Matias Cardoso e,  quem sabe, sancionar

essa PEC em praça pública. Muito obrigado.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  hoje  realmente  é  um  dia  muito

importante para este parlamentar nesta Casa. Contribuímos para o engrandecimento

do  Estado,  na  responsabilidade  de  estarmos  aqui  legislando  e  representando  as

cidades, as pessoas, o sentimento do povo mineiro e, de maneira muito especial, o

sentimento daqueles que nos conduziram a esta Casa com o exercício do voto. Hoje

é aprovada, ainda que em 1º turno, a PEC nº 18, de nossa autoria. Essa PEC é a

possibilidade de uma declaratória de constitucionalidade. Ouçam bem, V. Exa. e os

demais  Deputados,  que,  até  o  presente  momento,  existe  apenas  um  instrumento

jurídico oposto a essa nossa proposta, que é a declaratória de inconstitucionalidade.

E então estamos fazendo inserir  na  Carta Magna mineira  também a proposta  de

arguir a constitucionalidade de uma determinada lei que está em discussão, que está

para  se  tornar  eficaz  e  que  sobre  ela  paire  qualquer  dúvida  ou  qualquer

questionamento. Então, neste momento, agradeço os pares desta Casa, pois tivemos

o apoio irrestrito e unânime de todos os presentes nesta sessão de hoje. Vale dizer,

caro Presidente, que aqui chegamos com a missão de legislar, apesar de muitas as

vezes  essa  missão  ser  incompreendida,  pois  muitas  pessoas  nos  analisam

especialmente  pelo  que levamos  de  coisa  material  para  os  Municípios,  mas  não

sentem nem avaliam a necessidade de estarmos atuando como legítimos legisladores

que somos. Então, conseguimos inserir essa PEC na reunião de hoje e aprová-la,
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ainda que em 1º turno, mas isso é um indicativo de que as coisas poderão também

acontecer em 2º turno.

Gostaríamos  de  agradecer  aos  demais  pares.  Já  há  indícios  nesta  Casa  de

pessoas  que  aqui  militam  dizerem  que  um  Deputado  recém-chegado,  como nós,

talvez não tivesse ainda a capacidade de fazer inserir na Carta Magna uma proposta

de emenda à Constituição. Então quero dividir essa alegria, caro Presidente, com os

demais pares. Quero dividir essa alegria com o relator, Deputado Paulo Lamac, que

compartilhou  conosco  a  sua  feitura.  Graças  ao  seu  trabalho,  foram  inseridas  no

conteúdo três emendas, que vieram para aperfeiçoar a nossa ideia, complementando-

a. Quero ressaltar a importância de estar participando desta Casa, na 17ª Legislatura,

e  poder  aprovar  uma proposta  de  emenda,  de  nossa  autoria,  à  Constituição  do

Estado.  É  claro  que esse  é  um caminho  que queremos  seguir:  a  valorização do

Deputado pelas suas leis, quando nos cobram o que fazemos no interior, como obra

física, o cimento armado, a canalização, a ponte. Os eleitores deveriam nos observar

mais pelo nosso trabalho na Casa, no encaminhamento das votações, na defesa dos

interesses do povo de Minas, especialmente na condução das leis, na sua aprovação,

no seu debate. Essa avaliação deve ser feita por toda a nossa gente de Minas Gerais.

Ao terminar as nossas palavras, quero dizer que saio deste Parlamento revigorado,

fortalecido e, acima de tudo, agradecido pela compreensão dos demais pares, das

Deputadas e dos Deputados, pelo encaminhamento positivo de nossa proposta de

emenda à Constituição. Esperamos que seus resultados sejam atingidos em breve

por  toda a  nossa gente de  Minas  Gerais.  Para  finalizar,  parabenizo  V.  Exa.  pelo

equilíbrio,  pela postura,  por permitir  aos demais pares que sejam analisados,  não

somente quando V. Exa. diz “não”, mas no momento de dizer o “sim”. Abandonar, de

vez em  quando,  o  nosso sentimento:  “Mas  o  Presidente  disse  não”.  V.  Exa.  tem

conduzido  com maestria  os  trabalhos desta  Casa e  nos deixa a  todos uma lição

importante:  tudo  a  seu  tempo  e  a  seu  modo.  Parabéns  pela  condução,  pela

aprovação das matérias de hoje. Isso reflete, meu caro Presidente, que o aplauso, de

fato,  não  é  o  que  buscamos,  mas  a  realidade.  V.  Exa.  está  de  parabéns  pela

condução. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. – Sr. Presidente, quero parabenizar esta tarde
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positiva da Casa e parabenizar V. Exa., a Mesa e os Deputados. O parlamento é isto:

palavra empenhada, palavra cumprida. Tenho certeza de que a votação que fizemos

hoje, com a reposição salarial para os funcionários da Casa, foi uma justiça; justiça

realizada por V. Exa. no comando deste Legislativo, pela Mesa e por todos os Líderes

da Casa. Quero, alto e bom som, relembrar o sindicato quando, desde a primeira

hora, fazia sua luta pela reposição salarial dos funcionários. Um sindicato que tem na

sua  direção  homens  combativos,  homens  que  realmente  lutam  pelos  seus

associados. Desde a primeira hora, na primeira reunião com V. Exa. e com a Mesa, V.

Exa. mostrava boa vontade para com a reposição salarial  do funcionalismo desta

Casa.  Quero  lembrar  também  os  momentos  difíceis  que  tivemos  durante  esse

período, quando alguns funcionários não acreditavam no sindicato nem em V. Exa. ou

na sua palavra empenhada e vieram para cá. Foi dada toda abertura para se indagar

à Casa sobre a reposição salarial. V. Exa. mostrou mais uma vez que o parlamento

vive disso e que o homem público vive dessa maneira. Palavra empenhada, palavra

compromissada, palavra cumprida. Está de parabéns V. Exa., está de parabéns a

Mesa desta Casa, da qual faço parte. Quero lembrar: não atrapalha, não, que nós

vamos. E, falando na TV Assembleia, quero lembrar ao Deputado Célio Moreira que,

na próxima semana, estaremos no Canal 35, já em caráter experimental, levando a

imagem  desta  Casa  para  toda  a  cidade  de  Belo  Horizonte,  em  canal  aberto.

Estaremos  brilhando,  como também  brilha  a  TV do  Deputado  Ivair  Nogueira  em

Betim, sob o comando sábio do seu filho, que mostra os problemas da comunidade.

Aqui mostramos os problemas de toda Minas Gerais. Então, Deputado Célio Moreira,

fale para a sua esposa ligar no Canal 35, porque não apenas ela terá a oportunidade

de ver os trabalhos desta Casa em sua televisão, como também toda a população

belo-horizontina poderá fazê-lo em canal aberto. Está de parabéns. Há 17 anos V.

Exa. não estava aqui, mas criamos a TV Assembleia para mostrar a necessidade da

abertura desta Casa.

Finalizando, Sr.  Presidente, gostaria de solicitar  ao DER e ao Ministério Público

uma providência urgente. Há 30 dias, no Distrito de Mato Grosso, no Município do

Serro, os alunos não têm aula, porque não há estradas. As mineradoras que ali estão,

levando as riquezas de Minas para fora daqui, acabaram com a estrada do Distrito de
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Mato Grosso até Conceição do Mato Dentro e, agora, desse Distrito até o Serro. Tem

de ser tomada uma providência, já que o Prefeito daquele lugar, irmão da Secretária

Maria Coeli, está muito devagar. Então fazemos um apelo: vamos fazer um trabalho

juntos,  Prefeito  Guilherme.  Secretária  do  Governador  Anastasia,  Maria  Coeli,

Deputados  votados  ali,  como o Deputado Mourão,  os  alunos  do  Distrito  do  Mato

Grosso, no Serro, não podem ficar sem escolas por falta de estradas. Se passarem

ali hoje, poderão ver. A ambulância não chegava ali, porque não havia estradas. A

Prefeitura do Serro não mandava. Agora fica mais difícil, Srs. Deputados. Então deixo

uma solicitação aos órgãos, ao Ministério Público, à Presidente da República e ao

Governador Anastasia que mandem providenciar com urgência...

O Deputado Bosco – Sr.  Presidente, ao final dos nossos trabalhos, também não

poderia deixar de manifestar a nossa satisfação e alegria em relação à reunião desta

tarde,  tão  produtiva,  com  várias  matérias  importantes  apreciadas,  votadas  e

aprovadas.  Gostaria  de  dizer,  Sr.  Presidente,  exercendo  aqui  o  nosso  primeiro

mandato, que uma das nossas maiores satisfações e a surpresa mais agradável que

presenciamos no dia  a dia  da nossa atuação,  nesta Casa,  são a competência,  a

presteza e o dinamismo dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.  Sabíamos disso por  declarações feitas  sobre outras questões. Mas

agora estamos tendo a oportunidade de presenciar isso no dia a dia. Portanto, Sr.

Presidente,  quero  cumprimentá-lo  por  essa  iniciativa,  já  no  primeiro  ano  do  seu

mandato na Presidência desta Casa, de fazer justiça e proporcionar aos funcionários

daqui um salário mais adequado e mais digno, de acordo com o desenvolvimento e o

desempenho de cada um em suas funções. Parabéns, Presidente.  V.  Exa.  soube

esperar  o  momento  certo,  a  hora  certa,  para  propiciar  a  esses  funcionários  essa

grande oportunidade, e ainda retroativa a maio. Então deixo os nossos parabéns a V.

Exa. e a todos integrantes desta Mesa competente, que estão à frente dos trabalhos

da nossa Casa, do Parlamento mineiro.  Quero ainda, Sr.  Presidente, agradecer a

todos  os  colegas  parlamentares  por  terem  votado  favoravelmente  a  nossa

proposição, a Medalha Dom José Gaspar. Essa medalha foi instituída por esta Casa,

por nosso conterrâneo, o ex-Deputado Dr. César Mesquita. Agora propusemos uma

alteração na data, já que a anterior é a mesma data de aniversário da nossa cidade
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de Araxá, e estava sendo muito concorrida. Portanto, agradeço a todos os colegas

parlamentares pela aprovação do nosso projeto.

Quero aqui também, Sr. Presidente, fazer uma saudação especial ao Araxá Esporte

Clube, meu mais querido alvinegro, que, no último sábado, sagrou-se campeão do

Campeonato  Mineiro  do  Módulo  II  em disputa  com  o  Social.  Naquela  ocasião,  o

majestoso  Fausto  Alvim  Araxá,  nosso  estádio,  tinha  mais  de  6  mil  torcedores

alvinegros. O Ganso fez bonito e fechou o campeonato com uma brilhante partida ao

ganhar do Social por 3x1. Então deixo aqui os nossos parabéns ao alvinegro mais

querido de Araxá, do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, por ter conquistado esse

grande campeonato. Agora ele está indo para o Módulo I. Parabéns ao nosso time de

Araxá e aos parceiros, que foram primordiais para a sustentabilidade,  para que o

Araxá  Esporte  alcançasse  esse  grande  êxito.  Cumprimento  aqui  o  BMG,  grande

parceiro de fundamental importância; a empresa CBMM, que também é uma parceira

de primeira hora do Araxá Esporte e de Araxá e que esteve presente na composição

desse novo time. Registramos aqui nossos abraços a nossa querida Araxá e a todos

os  torcedores  do  Araxá,  alvinegro  mais  querido,  que  fizeram  presença  em  todo

momento e fizeram diferença ao lotar  o Estádio Fausto Alvim em todos os jogos.

Parabéns.  Vamos  em  frente,  Ganso,  porque,  com  certeza,  nesse  Módulo  I,  ao

passarmos  para  o  futebol  de  elite  do  Campeonato  Mineiro,  teremos  um  local  de

destaque. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, parabéns por essa grande

iniciativa  que  enobrece  ainda  mais  este  Parlamento  e  reconhece  ainda  mais  o

dinamismo do trabalho dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

extraordinária de amanhã, dia 30, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 51ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2011

Presidência do Deputado André Quintão

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

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

Adelmo Carneiro Leão - Entrega de placa - Palavras do Sr. José Henrique Marques

da Cruz - Exibição de vídeo - Entrega de placas - Palavras do Secretário Danilo de

Castro - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Maria

Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Caixa  Econômica  Federal

pelos 150 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Danilo de Castro,

Secretário de Estado de Governo, representando o Governador do Estado, Antonio

Anastasia; a Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes, representando a Câmara dos

Deputados; e os Exmos. Srs. José Henrique Marques da Cruz, Vice-Presidente de

Atendimento, Distribuição e Negócios da Caixa Econômica Federal, representando o

Presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda; Adeir José da Silva,

Consultor da Associação dos Economiários Aposentados de Minas Gerais - AEA-MG
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-,  representando  o  Presidente  da  Associação,  Décio  de  Carvalho;  Paulo  Roberto

Damasceno, Presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal em

Minas  Gerais  -  APCEF-MG  -;  Clotário  Cardoso,  Presidente  do  Sindicato  dos

Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região - Seeb-BH

e Região -;  e Deputado Adelmo Carneiro Leão,  coautor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor – Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Deputado Federal Weliton Prado; Carlos Gomes, ex-Deputado Estadual e ex-Vice-

Presidente da Caixa Econômica Federal; e Rogério Avelar, Presidente da Granbel e

Prefeito de Lagoa Santa; da Exma. Sra. Maria do Carmo Lara, Prefeita de Betim; dos

Exmos. Srs. José Benedito Nunes Neto, Prefeito de Janaúba; José Carlos de Matos,

Diretor da Cemig; Eduardo Moreira, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa; Anísio

Ciscotto  Filho,  Vice-Presidente  da  Associação  Cultural  Ítalo-Brasileira  de  Minas

Gerais; Dalmy Freitas de Carvalho, Secretário Municipal de Fazenda, representando

a Prefeita de Contagem, Marília  Campos; Fernando Giannotti,  Superintendente de

Desenvolvimento de Belo Horizonte, representando o Prefeito Márcio Lacerda; Édilo

Valadares,  Diretor  da  Caixa  Econômica  Federal;  José  Humberto  Pereira,

Superintendente Nacional; Rômulo Martins de Freitas, Ronaldo Rodini e Moacyr do

Espírito Santo, Superintendentes Regionais da Caixa Econômica Federal; da Exma.

Sra.  Andréa  Lemos,  Gerente  do  posto  de  atendimento  da  Assembleia,  em  cuja

pessoa saudamos todos os Gerentes e profissionais da instituição; e dos Exmos. Srs.

Fernando  Neiva,  Diretor  do  Sindicato  dos  Bancários;  e  Ramon  Agamenon  Brito

Magalhães, Presidente da Federação Nacional  dos Gestores da Caixa Econômica

Federal.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Boa  noite.  Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Deputado  André  Quintão,  meu  amigo,

companheiro,  coautor  do  requerimento  que  deu  origem a  esta  homenagem,  que,
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neste ato, está representando o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Sr. José Henrique Marques da Cruz, Vice-

Presidente de Atendimento, Distribuição e Negócios  da Caixa Econômica Federal,

representando o Sr. Jorge Fontes Hereda, Presidente da Caixa - seja bem-vindo -;

Exmo.  Sr.  Danilo  de  Castro,  Secretário  de  Estado  de  Governo,  representando  o

Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  Antonio  Anastasia  -  é  um  prazer  tê-lo

conosco -; minha amiga Jô Moraes, Deputada Federal, representando, neste ato, a

Câmara dos Deputados -  que bom estar  aqui  conosco -;  Sr.  Adeir  José da Silva,

Consultor da Associação dos Economiários Aposentados, representando o Sr. Décio

de Carvalho, Presidente da Associação - seja bem-vindo a esta Casa -;  Sr. Paulo

Roberto  Damasceno,  Presidente  da  Associação  do  Pessoal  da  Caixa  Econômica

Federal  de  Minas  Gerais  -  muito  obrigado pela  presença -;  Sr.  Clotário  Cardoso,

Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo

Horizonte e  Região  -  obrigado pela  presença -;  servidores e servidoras da  Caixa

Econômica Federal; amigos e companheiros Deputados e Deputadas aqui presentes;

Prefeita e Prefeitos presentes; amigos, amigas, servidores da Assembleia Legislativa

e telespectadores da TV Assembleia.

Inicialmente quero dizer que nosso sonho - não é só meu, mas nosso - é ter um

Estado forte para defender  os  interesses do nosso povo,  a soberania nacional,  a

prosperidade  e  a  cidadania.  Que  bom  que  a  Caixa  Econômica  Federal  continua

sendo o  banco a  fortalecer  o Estado que queremos,  o  banco do povo mineiro  e

brasileiro!

Peço permissão, antes de mais nada, para fazer aqui, em boa e leal verdade, um

registro com singelo toque de ufania, como parlamentar e cidadão. A Casa do Povo -

esta  Casa -  destas  nossas  Minas Gerais  é,  definidamente,  um impecável  espaço

democrático  e  republicano,  onde  se  cultivam  valores  que  conferem  dignidade  à

aventura  humana,  mantendo permanentemente abertas  suas portas  para  as  mais

genuínas manifestações das ruas. Constitui, por essa respeitabilíssima razão, palco

ideal, incomparável mesmo, para uma celebração condigna dos 150 anos de fecunda

existência da Caixa Econômica Federal.

Acontece que a Caixa Econômica Federal - a nossa Caixa - ocupa na paisagem
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brasileira lugar de proeminência e realce todo especial. Trata-se de uma instituição de

fomento ao desenvolvimento econômico e social, que logrou estabelecer, no curso de

vitoriosa  jornada,  o  melhor,  o  mais  intenso,  o  mais  extenso  e  duradouro

entrelaçamento com as palpitantes  e ardentes postulações da gente do povo,  em

seus justos anseios de progresso.

Reveste-se, por conseguinte, de todo sentido o reconhecimento em que é tida como

o banco do povo, como o banco de todos os brasileiros. Sua presença na totalidade

dos mais de 5.500 Municípios da vastidão continental brasileira, com mais de 20 mil

pontos de atendimento entre agências, casas lotéricas e correspondentes bancários,

asseguram-lhe condição ímpar de poder acompanhar, passo a passo, com diligente

atenção e ações relevantes, não poucas vezes decisivas, os avanços comunitários na

construção  humana de  cada  dia.  Vem  sendo  assim,  de  certo  modo,  desde seus

começos, nos idos de 1860, ainda no Império, quando foi criada por Dom Pedro II

para funcionar como Monte de Socorro, com a finalidade de estimular o hábito da

poupança  na  população.  A partir  dali,  passou  a  recolher  pequenos  depósitos  de

pessoas menos  abastadas,  incluídos  os  negros cativos,  que nela  aplicavam suas

minguadas economias, perseguindo o sonho de obter, algum dia, sua carta de alforria

naqueles tenebrosos períodos que tingiram com a inapagável nódoa da escravidão a

história de nosso país.

Na época, o Brasil contava população estimada em 10 milhões de pessoas, e o Rio

de Janeiro  possuía 250 mil  habitantes.  As  somas depositadas pelos  50  primeiros

clientes, conforme registros disponíveis, variavam entre 10 mil réis e 50 mil réis. Para

se ter uma ideia desses valores, relembremos que uma boa refeição não saía por

menos de 2 mil réis.

Antônio Álvares Pereira, conhecido pelo apelido de “Coruja”, é apontado como o

usuário que chegou primeiro aos guichês da Caixa. Gaúcho, homem de bom nível

cultural, escreveu a primeira gramática conhecida destinada ao ensino. Simpatizante

da  causa  farroupilha,  chegou  a  ficar  preso  em  razão  de  suas  ideias.  Naqueles

recuados tempos, os recursos recolhidos à Caixa ficavam zelosamente guardados em

uma arca de madeira nobre, com alças laterais e presilhas de metal. Conservada até

os dias atuais no Museu da Caixa, em Brasília, mais do que uma metáfora óbvia, a
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peça estampa evidência inescapável: ali está a Caixa!

As informações curiosas e instigantes enfeixadas na crônica da Caixa Econômica

são abundantes. O escritor Austregésilo de Athayde, que ocupou a Presidência da

Academia Brasileira de Letras, foi o usuário portador de caderneta de poupança por

mais tempo na história da Caixa. Mantida por quase 80 anos, essa caderneta foi uma

dos milhões de cadernetas confiscadas no famigerado Plano Collor, em 1990. E o

plano para entregar a Caixa ao capital privado também não deu certo. Foi uma luta de

vocês, do povo brasileiro e, principalmente, dos servidores da Caixa - sou testemunha

disso -, que bravamente asseguraram à população brasileira a nossa Caixa.

Fiel às suas origens, procurando readaptar-se aos clamores e às exigências de um

mundo em contínua efervescência, a Caixa mostra-se consciente de seu papel como

instrumento de transformação social e de promoção humana.

Orgulhosa  da  condição  de  maior  banco  público  da  América  Latina,  centraliza

operações de inestimável sentido social,  como o Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço, o programa de habitação popular Minha Casa, Minha Vida. Édilo, como esse

programa é importante e como foi fundamental para permitir  que hoje milhões de

brasileiros possam dizer: “Vou voltar para minha casa!” Isso é muito significativo. É

fator de paz, de prosperidade, de autoestima e de cidadania. Há ainda o Programa de

Integração Social, o programa Bolsa Família, o seguro-desemprego e o programa de

complementação de renda, entre outros. A instituição atua com destaque também no

financiamento de obras públicas importantíssimas, principalmente as voltadas para o

saneamento básico.

Sua  carteira  de  poupança  ostenta  hoje  cifras  gigantescas,  representando  uma

amostra  loquaz  da  capacidade  popular  de  compor  patrimônio  financeiro.  Como

principal  agente  das  políticas  sociais  em  curso  -  políticas  essas  que  vêm

proporcionando  as  conquistas  significativas  de  que  tanto  nos  vangloriamos  nos

últimos tempos -, a instituição homenageada assinala presença, de uma forma ou de

outra, o tempo todo, na vida de todos os brasileiros.

Caros amigos e amigas, esta celebração, na Casa do Povo, de uma efeméride tão

grata, que se reporta a fatos e fatos ligados a uma organização que tem suas raízes

entranhadas na alma popular, é uma festa feérica de legítimo sabor brasileiro. Afinal
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de contas, a nossa Caixa é um repositório precioso de emoções, de sentimentos, de

aspirações,  de  avanços,  de  feitos,  de  conquistas  que  exaltam  o  trabalho  e  a

inteligência da brava gente brasileira.

Projeta – como não? -  a visão de um Brasil  bem brasileiro,  com seu jeito  todo

peculiar  de ser,  generoso em suas virtualidades, sincero e autêntico até em suas

imperfeições,  mas  inquebrantável  na  confiança  que  nutre  em  sua  vocação  de

grandeza. Parabéns a todos os brasileiros por ter consigo a nossa Caixa! Parabéns a

todos os trabalhadores e trabalhadoras da CEF por fazê-la nossa! Muito obrigado.

Entrega de Placa

O Locutor - Neste instante, o Deputado André Quintão, representando o Deputado

Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  entrega  ao  Sr.  José

Henrique Marques da Cruz, Vice-Presidente de Atendimento, Distribuição e Negócios

da Caixa Econômica Federal,  de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue  traz os  seguintes  dizeres:  “A CEF,  criada em 1861,  cumpre,  desde sua

fundação,  o papel  de importante agente  de  políticas públicas do governo federal.

Promovendo  o  desenvolvimento  urbano  e  a  justiça  social,  apoiando  iniciativas

artístico-culturais,  educacionais  e  desportivas,  a  Caixa  se  mostra  uma  empresa

responsável e cidadã, que consegue conciliar a solidez da instituição financeira com o

respeito  ao  ser  humano e  à  natureza.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

congratula-se  com a  CEF, na  oportunidade da passagem do  sesquicentenário  da

instituição, por seu marcante significado na história de nosso país”.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  convida  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,

coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  para  compartilhar

conosco este momento.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Henrique Marques da Cruz

Quero saudar o Exmo. Sr. Deputado André Quintão, coautor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, que aqui representa o Presidente desta Assembleia;

o  Exmo.  Sr.  Danilo  de  Castro,  Secretário  de  Governo  e  funcionário  da  CEF,

representando o Governador Antonio Anastasia; a Exma. Sra. Deputada Federal Jô

Moraes,  representando  a  Câmara  dos  Deputados  e,  como  foi  dito,  as  mulheres
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presentes; o Exmo. Sr.  Deputado Adelmo Carneiro Leão, coautor do requerimento

que deu origem a esta homenagem, que causa tanta emoção, particularmente a mim

e, com certeza, a todos os empregados da Caixa que aqui estão; o Sr. Adeir José da

Silva, representando o Sr. Décio de Carvalho, Presidente da AEA; o Sr. Paulo Roberto

Damasceno, Presidente da Associação do Pessoal da Caixa; o Sr. Clotário Cardoso,

Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo

Horizonte e Região. Quero saudar ainda os nossos colegas e os Srs. Edno Valadares,

Diretor Executivo da Caixa; José Umberto Pereira, Superintendente Nacional; Rômulo

Martins  de  Freitas,  Ronaldo  José  Roggini  e  Moacyr  do  Espírito  Santo,

Superintendentes Regionais, na pessoa dos quais saúdo todos os colegas da CEF

que aqui estão. Quero saudar também os representantes dos Poderes Legislativo,

Executivo e Judiciário e os demais presentes neste momento tão importante para a

CEF.

Gostaria  de começar agradecendo imensamente, em nome do Presidente Jorge

Hereda, a quem represento nesta oportunidade, e em nome de todos os colegas da

CEF  esta  homenagem  à  nossa  instituição,  que  tem  por  missão  exercer  papel

preponderante na promoção da cidadania, do desenvolvimento e da justiça social do

País. Receber esta homenagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais reveste-

se de significado muito importante para nós, da Caixa, visto que o compromisso desta

Casa em defender os interesses dos cidadãos fortalece ainda mais o papel da nossa

empresa perante à sociedade brasileira.

Desde 1861, ano de criação da CEF, nossa atuação busca combater os altos juros

e incentivar a poupança popular, contribuindo para a realização dos sonhos do povo

brasileiro,  seja  na  liberdade  de  muitos  escravos  que,  com  suas  poupanças

depositadas  na  Caixa  no  início  das  atividades  de  nossa  instituição,  esperavam

comprar  sua  carta  de  alforria,  seja  na  aquisição do  sonho da casa própria  hoje.

Estamos presentes na vida de todos os brasileiros.

Hoje,  essa instituição de 150 anos,  que tem 56 milhões de clientes  e  mais  de

R$1.000.000.000.000,00  de  ativos  administrados,  tem  o  orgulho  de  dizer  que  se

manteve fiel às origens, respeitando os mandatos que o governo brasileiro lhe tem

determinado em diferentes momentos históricos do País.
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No século XIX, nossa função primordial estava em ser uma opção segura para que

os  mais  pobres  pudessem  depositar  suas  pequenas  economias,  tendo  assumido

desde  então  responsabilidades  cada  vez  maiores  com  a  sociedade,  como  a

exclusividade pelos empréstimos de penhor, a administração das loterias, a gestão

unificada do FGTS, além dos pagamentos do seguro desemprego, da Previdência

Social e do PIS, que neste ano já ultrapassaram a marca de R$100.000.000.000,00

repassados na economia brasileira. Esses são exemplos concretos de como a Caixa

estabelece estreitas relações com a população e com o Estado brasileiro ao prestar

serviços que a fizeram presente no cotidiano de cada cidadão.

Neste sentido o programa Bolsa Família é um caso emblemático pelos impactos na

redução da extrema pobreza, evasão escolar de jovens do ensino médio, assim como

na  ampliação  da  presença  de  crianças  e  adolescentes  no  ensino  fundamental.

Mensalmente  mais  de  12  milhões  de  pagamentos  são  realizados  pela  Caixa

Econômica  em  todo  o  País,  e  desde  sua  criação  foram  distribuídos  cerca  de

R$76.000.000.000,00 a essas famílias que hoje têm renda e conseguem ascender às

classes sociais.

Para  tanto,  grandes  investimentos  foram  feitos,  ampliando-se  a  rede  de

atendimento  que  quase  triplicou  de  tamanho  nos  últimos  anos.  A  Caixa  tem

atualmente  43.300  pontos de  atendimento  em todo o  País,  estando presente  em

todos os Municípios brasileiros. Em Minas sua presença é representada hoje por 270

agências,  1.364  loterias  e  mais  de  3.800  correspondentes  bancários,  totalizando

7.684 pontos de atendimentos à população mineira.

A condição de ser o maior agente financeiro de políticas públicas do governo federal

tornou-se ainda mais evidente com o Programa de Aceleração do Crescimento - o

PAC –, um programa repassado por meio da Caixa Econômica Federal. Sem dúvida,

o advento do PAC trouxe novos desafios para a gestão pública frente à tempestiva

necessidade de executar grandes projetos em infraestrutura, principalmente a partir

do advento de importantes acontecimentos como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de

2016.

Para cumprir esses desafios dos últimos anos, a Caixa tem buscado ampliar seu

apoio técnico, expandindo a capacidade de assistência aos Municípios com um maior
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número de engenheiros  e  arquitetos  contratados.  Este  ano vamos  contratar  mais

1.300 engenheiros e arquitetos para promovermos uma parceria mais próxima aos

Municípios, além da criação de novas superintendências regionais. Anunciei hoje para

a Deputada que em dezembro vamos inaugurar uma Superintendência Regional da

Caixa em Montes Claros para estarmos mais próximos dos Municípios. Todos esses

esforços visam gerar  um  novo significado no relacionamento  da  Caixa  com seus

clientes e a população brasileira.

Agradeço e reafirmo o compromisso dos 86 mil empregados da Caixa com o Estado

e o povo brasileiro, pois foi o trabalho desses homens e mulheres que tornou possível

à  Caixa  enfrentar  grandes  desafios,  como a  execução  do  programa Minha Casa

Minha Vida.

Até 2010, Deputado, na primeira versão do programa, foram mais de 1 milhão de

unidades habitacionais contratadas, sendo 338 mil unidades entregues. Perguntei ao

Deputado André Quintão qual era a população de Belo Horizonte. Se para cada casa,

temos  em  média  quatro  pessoas,  estamos  falando  de  4  milhões  de  pessoas

beneficiadas  só  com  o  início  do  programa  Minha  Casa  Minha  Vida.  Estamos

construindo mais de uma Belo Horizonte no País em um ano. Em 2011, com o início

do  Minha  Casa  Minha  Vida  II,  já  foram  contratadas  mais  de  307  mil  unidades,

totalizando 1.307.000 unidades financiadas de um ano para cá. É uma população

expressiva,  que  está  sendo  beneficiada  por  um  programa  que  é  uma  parceria

conjunta  do  governo  federal  com  os  Municípios  e  os  governos  estaduais,  por

intermédio da Caixa Econômica.

Em  2003,  a  Caixa  totalizou  financiamentos  habitacionais  da  ordem  de

R$5.000.000.000,00. Este ano vamos ultrapassar R$80.000.000.000,00. Financiamos

hoje por mês mais do que financiamos em todo o ano de 2003. Esta é a força que a

Caixa tem perante a população brasileira.

Neste  ano  também  estamos  superando  a  marca  de  R$100.000.000.000,00  em

crédito comercial, com destaque para o relacionamento com as microempresas e as

pequenas empresas. Essa atuação da Caixa no crédito comercial fez com que o País,

em  2008,  na  época  da  crise,  conseguisse  superar  os  problemas  e  ter  um

desenvolvimento  garantido,  por  meio  de  uma  ação  exponencial,  reservando-se
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recursos expressivos principalmente para as empresas brasileiras produzirem.

De fato, em termos empresariais, a Caixa tem buscado se reinventar sem perder

sua essência de banco público. Assumimos, como diferencial competitivo, praticar as

melhores taxas e tarifas entre as instituições financeiras, balizando o mercado.

Contudo, é preciso pensar o futuro: os próximos 150 anos desta instituição. Temos

a  clareza  de  que  é  cada  vez  mais  fundamental  convergir  nossas  características

comerciais  e sociais para que o País  realmente se desenvolva  cada vez mais.  A

Caixa  do  século  XXI,  que estamos  construindo,  está  pautada  no atendimento  às

necessidades  dos  cidadãos brasileiros  para  torná-la  ainda maior  e  necessária  ao

nosso país. E, para tanto, não mediremos esforços.

Finalizo, agradecendo profundamente esta homenagem prestada pela Assembleia

Legislativa de Minas Gerais em nome de todos os empregados da Caixa – e ressalto

o  orgulho  que  tenho  em  poder  representá-los  neste  momento  –,  com  um

reconhecimento especial aos colegas aposentados, cujo trabalho foi decisivo para a

construção de nossa instituição ao longo de toda a nossa história.  Temos o dever

moral  de  mantê-la  e  torná-la  ainda  maior  em prol  da  população  brasileira.  Muito

obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes para assistir ao vídeo institucional da Caixa

Econômica Federal.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placas

O locutor – Neste instante, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e André Quintão,

coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem, farão a entrega aos

Srs. Adeir José da Silva, representando a Associação dos Economiários Aposentados

de Minas Gerais; Paulo Roberto Damasceno, Presidente da Associação do Pessoal

da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais;  e Clotário Cardoso, Presidente do

Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  Bancários  de  Belo  Horizonte  e

Região, de placas alusivas a esta homenagem. As placas a serem entregues trazem

os  seguintes  dizeres:  “Os  Deputados  André  Quintão  e  Adelmo  Carneiro  Leão

congratulam-se com a Associação dos Economiários Aposentados de Minas Gerais –
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AEA-MG – pela sua história de luta e representação dos interesses dos aposentados

da Caixa Econômica Federal”; “Os Deputados André Quintão e Adelmo Carneiro Leão

congratulam-se com a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal em Minas

Gerais – APCEF-MG – pelos 60 anos de luta e representação dos interesses dos

economiários  da  Caixa  Econômica  Federal”;  e  “Os  Deputados  André  Quintão  e

Adelmo  Carneiro  Leão  congratulam-se  com  o  Sindicato  dos  Bancários  de  Belo

Horizonte  e  Região  pela  sua história  de  luta  e  representação  dos interesses dos

trabalhadores da Caixa Econômica Federal”.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Secretário Danilo de Castro

Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, de forma muito especial, o Deputado

André  Quintão,  coautor  deste  requerimento,  representando  o  Deputado  Dinis

Pinheiro, Presidente desta Casa Legislativa;  a minha amiga Deputada Jô Moraes,

representando a Câmara Federal; o Deputado Adelmo Carneiro Leão, coautor deste

requerimento; o Sr. José Henrique Marques da Cruz, Vice-Presidente de Atendimento,

Distribuição e  Negócios  da  Caixa  Econômica Federal;  o  Sr.  Adeir  José da  Silva,

Consultor  da  Associação dos  Economiários  Aposentados;  o  Sr.  Clotário  Cardoso,

Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo

Horizonte e Região; o Sr. Paulo Roberto Damasceno, Presidente da Associação do

Pessoal da Caixa Econômica Federal; o meu amigo, José Carlos de Matos, colega de

diretoria e, na pessoa dos nossos Superintendentes Regionais Rômulo, Ronaldo e

Moacyr, cumprimento todos os economiários e economiárias.

Meus caros colegas economiários, incumbiu-me o Governador Antonio Anastasia de

estar hoje aqui, para trazer aos Deputados André Quintão e Adelmo Carneiro Leão os

seus cumprimentos, pela feliz iniciativa de homenagear uma instituição como a Caixa

Econômica  Federal.  Meu  caro  Presidente  José  Henrique,  hoje  esta  Casa  está

engajada. Estamos aqui no Plenário, que leva o nome de um dos maiores estadistas

do Brasil, Juscelino Kubitschek, um Plenário que foi palco de grandes decisões não

apenas para Minas, mas também para todo o Brasil. Hoje, em uma noite maravilhosa,

contamos com a presença de diversos segmentos da Caixa, reconhecendo o trabalho

e a importância dessa instituição para todo o País. Para mim, é uma honra e uma
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coincidência muito grande estarmos aqui hoje representando o Governador em uma

solenidade como esta.  É impossível,  meu caro Vice-Presidente, dissociar a minha

vida da Caixa Econômica, que esteve presente em todos os meus momentos, em

todas as minhas ações pessoais e profissionais. Na Caixa, iniciei a minha carreira,

com 20 anos. Passei  por todos os cargos,  por  diversos setores da Caixa, muitas

vezes  vitorioso,  muitas  vezes  em  momentos  difíceis.  Lembro-me  muito  bem  da

unificação da Caixa,  quando faltavam verbas  e  os  funcionários  menos graduados

ficaram encarregados da limpeza. Então varri a Caixa e até lavei os banheiros por

muitas vezes. Tenho pela Caixa uma recordação, um carinho, uma enorme gratidão

por  tudo  que  sou,  por  tudo  que  constitui  com  a  minha  família,  com  três  filhos

profissionalmente vitoriosos, um filho Deputado, por duas vezes o mais votado de

Minas Gerais. Tenho um orgulho muito grande por tudo isso. Olho um pouco para trás

e vejo a Caixa na minha retaguarda, na minha vida e muito mais em meu coração.

A Caixa é um banco diferente. Já dizia o Ex-Presidente Gil Macieira: “a Caixa é um

banco com alma”. Nenhuma instituição ou órgão do País está tão presente no povo

brasileiro como a Caixa. Ela está nos lares brasileiros, nas operações de penhor, no

Crédito Educativo, no PIS, no seguro desemprego, na poupança, no financiamento da

casa, enfim, em uma infinidade de projetos que a Caixa lança ao País. Fico muito feliz

em ver hoje a Caixa como essa potência, essa empresa que é, sem dúvida alguma, o

maior banco da América Latina em volume de depósitos e em número de clientes.

Passei, meu caro Vice-Presidente, horas muito amargas. Talvez o José Carlos de

Mattos  presente  aqui  e  diversos  Gerentes  presentes  se  lembrem  muito  bem  da

situação pré-falimentar, quando assumi a Presidência da Caixa. O Deputado Adelmo

Carneiro Leão fez uma observação aqui: assumimos a Caixa logo depois do governo

Collor.  A Caixa estava em um interbancário que variava de R$2.300.000.000,00 a

R$2.600.000.000,00. Tinha de assinar uma promissória em todo final de expediente.

Lembro-me muito bem da primeira audiência que tivemos com o então Presidente

Itamar  Franco,  quando  levamos  a  situação  da  Caixa  ao  Gustavo  Krause,  então

Ministro da Fazenda, que recomendou como única saída fechar a Caixa, porque era

uma instituição inviável.

Com muito trabalho e esforço e graças ao apoio inconteste de cada economiário,
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conseguimos recuperar  as  finanças  da  Caixa.  Recuperamos  créditos  perdidos  há

mais  de  15  anos,  recuperamos  as  reservas  do  FGTS,  pagamos  o  interbancário,

conseguimos  do  governo  um  aporte  de  capital,  se  não  me falha  a  memória,  de

R$700.000.000,00, para complementar os R$2.600.000.000,00. Hoje, a Caixa é essa

instituição que todos nós queremos, que todos nós amamos. Congratulamo-nos com

a Caixa por esta justa homenagem. Hoje, na presença do nosso Vice-Presidente e

dos superintendentes, foram assinados três convênios importantes com o governo do

Estado. A hora é muito importante, caro Presidente André Quintão, pois o governo de

Minas mudou a história a partir de 2003. É um governo que fez uma obra importante

em  todos  os  setores,  é  um  governo  hoje  comandado  por  um  dos  maiores

conhecedores de política pública do País:  Antonio Anastasia. Recebemos a Caixa

Econômica de braços abertos para iniciar e continuar essa grande parceria que, sem

dúvida, trará muitos frutos para Minas e para todos os mineiros. Muito obrigado. Boa

noite a todos.

Palavras do Sr. Presidente

Farei  a  leitura  do  pronunciamento  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da

Assembleia Legislativa, para em seguida fazer algumas considerações. (- Lê:)  “Os

150 anos de atuação da Caixa  Econômica Federal  refletem um largo período da

história,  no  qual  se  reconhece  o  desenvolvimento  do  País  e  a  constante

modernização na vida dos brasileiros, sempre ligados, desde os tempos do Império, a

essa instituição financeira de caráter público, cada vez mais presente no cotidiano de

cada um de nossos  cidadãos.  Afinal,  a  vida  de  nossos  trabalhadores  liga-se aos

programas administrados pela Caixa, que constituem a garantia de sua aposentadoria

ou seu principal apoio nos momentos de desemprego. Também é a instituição que se

vê  encarregada  de  gerir  os  programas  sociais,  tão  louvados  mundialmente,  que

constituem a linha de frente no combate à desigualdade social, ainda um problema

que aflige a nação.

A mais democrática de nossas casas bancárias, a Caixa está aberta a todos os

estratos  da  população  e  conta  com  grande  disponibilidade  de  atendimento  das

agências lotéricas, que ainda representam uma generosa fonte de recursos para os

programas sociais. O desenvolvimento urbano brasileiro mostra-se, na prática, fruto
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do  financiamento  da  Caixa  nas  áreas  de  saneamento  básico,  habitação  e

infraestrutura. Não existe, portanto, nenhum banco tão essencial ao futuro nacional e

tão comprometido com nosso sonho de afirmação no cenário mundial. Nenhum outro

banco está tão próximo geograficamente de seus clientes, mesmo nas regiões de

difícil acesso terrestre, já que a Caixa dispõe, para as comunidades ribeirinhas, de

agências-barcos. Várias têm sido suas contribuições à cultura e ao esporte, além de

oferecer serviços que reduzem os impactos ambientais, proporcionando à população

inúmeras ações socioambientais.

Este século e meio é,  portanto,  motivo de enorme orgulho para os  brasileiros e

especialmente para os mineiros, representados nesta Casa. Provavelmente, não há,

em nosso território, um agente de responsabilidade social de tamanha significação.

Por tornar melhor a vida de todos nós, realizamos esta solenidade em gratidão a esse

notável empenho pela felicidade e pelo bem-estar de várias gerações de mineiros.

Aos seus Diretores, aos seus funcionários e também aos seus clientes da Caixa

Econômica Federal os nossos cumprimentos, em reconhecimento a uma trajetória tão

marcante  e  tão  positiva.  Em  nome  da  Assembleia,  muito  obrigado.”  Essa  é  a

mensagem do Presidente.

Quero  também  congratular-me  com  todos  os  construtores  dessa  instituição

financeira tão estratégica, ao longo de 150 anos, na história de nosso País. Eu e o

Deputado Adelmo Carneiro Leão, com certeza expressando a vontade de todos os

Deputados e Deputadas desta Casa, temos plena consciência do papel, que aqui já

foi tão bem mencionado, para o desenvolvimento do nosso país. E o mais importante:

não qualquer desenvolvimento, mas o que leva em conta o ser humano, a edificação

de um estado de bem-estar social, que estamos vislumbrando cada vez mais próximo

em nosso país.

Essa missão, esse papel da Caixa foi muito bem retratado aqui, com números e

situações.  A Caixa  é  aquela  instituição  que  está  presente  na  vida  de  todos  os

cidadãos. É o sonho do primeiro apartamento financiado, como foi o meu caso. É o

sonho de um financiamento por parte de uma Prefeitura. Vejo aqui a nossa querida

Prefeita  Maria  do  Carmo Lara,  de  Betim,  o  Rogério  Avelar,  o  Zé  Benedito.  José

Henrique, Vice-Presidente, falo aqui também como assistente social. É a Caixa que
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opera um dos programas mais exitosos implantado em nosso país, que é o Bolsa

Família,  que teve uma participação expressiva  do  querido ex-Ministro Patrus,  que

sempre mencionava a importância da CEF na viabilização e no êxito desse programa.

Agora há também a habitação popular, o programa Minha Casa, Minha Vida, além

da aposentadoria e de outros suportes. Existem também ações, que talvez não sejam

as  principais  da  missão  da  instituição,  mas  são  importantes,  como  na  área  de

esportes. Vimos o sucesso no Parapan. Sabemos da importância do apoio da Caixa,

que sempre existiu,  na ginástica,  recentemente no atletismo, assim como na área

cultural. A Caixa de fato está presente. Em nossa vida ela também se faz presente,

não é, Andréa? Ela é nossa gerente, aqui,  no posto de atendimento, na vida dos

clientes, dos poupadores e correntistas.

Esta  homenagem  é  muito  sincera.  Fizemos  questão  de  homenagear  o  Vice-

Presidente, toda a direção, enfim, a instituição. Tivemos o cuidado, que faço questão

de registrar, de contar com a presença do Adeir, do Cardoso, que é o Presidente do

Sindicato dos Bancários, do Damasceno, Presidente da APCEF, porque sabemos que

as instituições são construídas por todos e por todas. São importantes o gerente, o

assistente, etc. Na minha época, havia o escriturário, não é, Cacá? Fui bancário, fui

economiário  da  extinta  Caixa  Econômica  Estadual.  A Caixa  Federal  viveu  esse

período  relatado  pelo  nosso  ex-Presidente  da  Caixa.  Infelizmente  a  MinasCaixa

quebrou ou foi quebrada. Todo mundo sabe dessa história. Trabalhei na MinasCaixa

por  10  anos.  Naquela  época,  Secretário  Danilo,  o  sonho de quem trabalhava  na

MinasCaixa era ser funcionário da CEF. O Cacá, meu colega de MinasCaixa - éramos

“office-boys” -, teve opção. Virei assistente social, não segui a carreira bancária. No

entanto, tenho muito carinho por eles. Tínhamos e temos vários amigos, muitos aqui

presentes, os quais queria mencionar. Lembro-me do início da militância de Vereador

na Câmara Municipal.

Vejo o Fernando Neiva. As campanhas contra as privatizações dos bancos públicos,

o Cuiabano. A ideia até mesmo desta audiência foi muito bem trabalhada com o Cacá

e o Dimas, que não está aqui, está em Valadares, mas que também nos ajudou muito.

Muitas  pessoas,  como o  Édilo,  à  frente  da  CEF,  deram uma grande contribuição

nesse  período.  Estamos  aqui  entre  amigos.  São  muitas  pessoas  atuantes  no
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movimento sindical, na gestão do dia a dia, na ocupação de gerências, de diretorias

ou de vice-diretorias. Mas o importante da Caixa é que ela tem essa missão muito

acertada,  e  percebemos  isso  conversando  com os  próprios  funcionários.  Quando

essa instituição é apropriada por quem nela trabalha, aí os resultados aparecem com

muito  mais  nitidez  para  o  conjunto  da  população.  Por  isso,  esta  homenagem  é

extensiva a todos os segmentos que compõem a história da CEF. A vida longa da

CEF se dá com essa ênfase social, de nos ajudar a construir um país cada vez mais

justo, com menos desigualdades, superando a miséria e a pobreza. Eu e o Deputado

Adelmo  ficamos  muito  felizes  de  ter  a  possibilidade  de  prestar  esta  singela

homenagem pelos 150 anos da CEF.

Já  estamos  caminhando  para  o  encerramento  desta  solenidade.  Agradeço  à

Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal, que também faz questão de

prestar uma homenagem, pois, após o encerramento desta, teremos uma recepção,

um  coquetel.  Todos estão  de  carro,  mas podem ficar  tranquilos,  porque  será  um

coquetel  sem  bebidas  alcoólicas,  para  respeitar  a  Lei  Seca,  ainda  mais  em  se

tratando de dia chuvoso. A Associação dos Gestores, gentilmente,  fez questão de

oferecer  esse  coquetel,  que  será  aqui  no  Espaço  Democrático  José  Aparecido

Oliveira,  no  andar  térreo  desta  Casa.  Todos  se  sintam  convidados.  Gostaria  de

agradecer muito essa importante Associação por isso.

Agradeço a todos que integraram esta Mesa de trabalho. Obrigado, Deputada Jô

Moraes e Deputado Weliton Prado, aqui representando a Câmara dos Deputados,

que recentemente  também prestou  uma homenagem  à Caixa  Econômica Federal

pelos seus 150 anos.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 29, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 29/11/2011.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/11/2011

Às 10h15min, comparece no Município de Timóteo o Deputado Luiz Carlos Miranda

(substituindo  o  Deputado  Tenente  Lúcio,  por indicação  da  Liderança  do  PDT),

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Celinho do

Sinttrocel. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Carlos Miranda,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do

inciso III do art. 120 do Regimento Interno, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  as  repercussões  dos

investimentos  da  empresa  Aperam  na  Região  do  Vale  do  Aço  e  comunica  o

recebimento  de  ofício  do  Sr.  Wanderley  Nobre  justificando  sua  ausência  a  esta

reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Sérgio Mendes Pires, Prefeito Municipal de Timóteo; Carlos José de Vasconcelos

Silva,  Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Timóteo e Coronel  Fabriciano;

Hiler Félix da Silva, Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária e

de Prestação de Serviços; Ilder Camargo da Silva, Diretor de Recursos Humanos da

Aperam;  Luciano  José  de  Araújo,  Presidente  da  Fiemg  -  Regional  Vale  do  Aço;

Marcelo Ricardo Afonso Silva, Secretário de Planejamento e Gestão de Timóteo; José

Vespasiano Cassemiro, Vereador da Câmara Municipal de Timóteo; Kleber Willian de

Sousa,  Diretor  da  CUT,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

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

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

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Tenente  Lúcio,  Presidente  –  Dalmo Ribeiro  Silva  –  Rômulo  Viegas  –  Vanderlei

Miranda.
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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/11/2011

Às  14h13min, comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Antônio Júlio,

Bonifácio  Mourão e  Rômulo  Viegas  (substituindo,  respectivamente,  os  Deputados

João Vítor Xavier e Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e

Resultado), Duarte Bechir (substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação da

Liderança  do  BPS)  e  Adelmo  Carneiro  Leão  (substituindo  o  Deputado  Ulysses

Gomes, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Carlin  Moura.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

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

Comissão  presentes.  Suspende-se  a  reunião.  Às  15  horas  são  reabertos  os

trabalhos. Os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura retiram-se da reunião.

Registra-se a presença do Deputado Ulisses Gomes. A Presidência informa que a

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

proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011: ofícios dos Srs.

Antonio  José  Gonçalves  Henriques,  Diretor  Executivo  do  Fundo  Nacional  de

Assistência  Social;  Jair  Asbahr,  Prefeito  Municipal  de  Bueno  Brandão;  Marx

Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF;  Agnaldo  Maria  Polito,  Diretor

Administrativo do Sociedade Beneficente São Camilo; das Sras. Cenira de Fátima

Gomes Macedo,  Presidente da Câmara Municipal  de Passos,  e Cristina Maria de

Morais Aragão, Chefe da Divisão de Convênios do Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovação; e do FNDE (252). O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei

nºs  789  e  2.572/2011,  no  1º  turno,  para  os  quais  designou  relator  o  Deputado

Gustavo Perrella. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  255  e  1.158/2011  são  retirados  da  pauta  por

determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais.  Após discussão e votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os
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pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.442/2011 na forma do

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

Justiça  (relator:  Deputado  Romel  Anízio);  e  pela  rejeição  do  Projeto  de  Lei  nº

1.074/2011 (relator: Deputado Ulysses Gomes). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

450/2011,  no 1º  turno,  deixa de ser  apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  Ulysses  Gomes,  em  virtude  de  redistribuição.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier - Tiago

Ulisses.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2011

Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Elismar  Prado,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, com base no inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 832/2011, que institui o

registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cesária Alice Macêdo, Chefe da

Representação Regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais; Sílvia de Freitas

Dalben  Furtado,  Diretora  de  Informação  e  Fomento  da  Secretaria  de  Estado  de

Cultura, representando a Secretária, Eliane Parreiras; os Srs. Luís Gustavo Molinari

Mundim,  Gerente  de  Patrimônio  Imaterial  da  Fundação  Instituto  do  Patrimônio

Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  -  Iepha/MG  -,  representando  o  Presidente,

Fernando Viana  Cabral;  Romel  Gonçalves  de  Melo,  Coordenador  e  Fundador  do

Projeto  Circo  Olímpico;  Francislei  Henrique  Santos,  Coordenador-Geral  do  Grupo

Cultural Nuc; Mestre Xisto Guiga, membro do Conselho Administrativo do Instituto de

Conhecimentos  Tradicionais  Mestre  Guiga,  representando  o  Coordenador,  Célio
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Augusto Souza Pereira; a Sra. Maria dos Anjos Pereira dos Santos, Coordenadora da

Associação Cultural  Odum Orixás; e os Srs.  Mestre Fuinha,  do Grupo Cordão de

Ouro; Mestre José Goiano, do grupo de folia de reis Os Conterrâneos, e Mestre João

Angoleiro, Presidente da Associação Cultural Eu Sou Angoleiro, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. O Presidente recebe durante a reunião parecer técnico sobre o Projeto

de Lei nº 832/2011, solicitado pelo Instituto de Conhecimentos Tradicionais Mestre

Guiga,  e  documento  contendo  reivindicações  da  Comissão  Mineira  de  Folclore.

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

parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Luzia Ferreira – Rômulo Veneroso.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

30/11/2011

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  João Leite,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo número

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

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

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

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

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  As  Propostas  de  Ação

Legislativa nºs 1.470 a 1.479; 1.481; 1.483 a 1.494; 1.499 a 1.506; 1.508; 1.510 a

1.539; 1.547; 1.551 a 1.605; 1.608 a 1.615; 1.617 a 1.622; 1..624 a 1.641; 1.643 e
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1.644; 1.646; 1.649 a 1.652; 1.654 a 1.656; 1.660; 1.662 a 1.668/2011 são retiradas

de  pauta,  por  determinação  do  Presidente,  por  não  cumprirem  os  pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por

sua vez,  as Propostas de Ação Legislativas nºs 1.480/2011, na forma de Emenda

apresentada ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do requerimento apresentado; 1.482;

1.495; 1.496; 1.497; 1.498; 1.507; 1.509; 1.540; 1.541/2011 (relator Deputado João

Leite);  1.542;  1.543;  1.544;  1.546;  1.548;  1.549;  1.550;  1.606;  1.607;  1.616/2011

(Deputado  Carlin  Moura)  todas  na  forma  dos  requerimentos  apresentados.  O

Deputado Carlin  Moura retira-se da reunião.  Registra-se a presença do Deputado

Sebastião Costa. Após discussão e votação, são aprovadas, cada uma por sua vez,

as  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.642,  1.645,  1.647,  1.648,  1.653,  1.657,

1.661/2011  na  forma  de  requerimento,  e  são  rejeitadas  as  Propostas  de  Ação

Legislativas nºs 1.623 e 1.659/2011 (relator: Deputado André Quintão). Na fase de

discussão da Proposta de Ação Legislativa n.º 1.658/2011, cujo parecer conclui pela

sua  rejeição,  o  relator,  Deputado  André  Quintão,  retira  o  parecer  lido  para

apresentação  de  outro  parecer  oportunamente.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

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

Comissão.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Bosco,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Duarte Bechir. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 12 - (…)
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§ … -  Fica o Poder  Executivo autorizado,  na  forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para 0% (zero por cento) nas

operações internas com veículos automotores usados, adquiridos ou recebidos em

consignação,  de  estabelecimento  contribuinte  do  imposto  com  classificação  nos

CNAESs – 4511102 e 4512902.

§  …  -  Para  fins  de  compensação  da  perda  de  receita  tributária  resultante  do

disposto  no  parágrafo  anterior,  não compensada  pela  elevação  das  contribuições

tributárias decorrentes da regularidade administrativo-comercial de estabelecimentos

de  revenda  clandestinos,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  aumentar  a  carga

tributária  nas  operações  internas  com  produtos  considerados  não  essenciais  e

supérfluos,  no  percentual  suficiente  para  a  recomposição  da  receita  tributária  do

imposto, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  Em  relação  à  emenda  apresentada,  é  importante  destacar  que  a

atividade de comercialização de veículos automotores usados em território mineiro há

muito ocupa relevante destaque frente à conjuntura econômica estadual; mais ainda,

reveste-se de especificidades próprias e de alta competitividade predatória.

Destarte,  o  vigente  regime  tributário  do  ICMS  em  Minas  Gerais,  a  que  estão

submetidos  as  revendas  de  veículos  automotores  usados,  com  a  carga tributária

resultante da aplicação do multiplicador de 0,05 sobre a diferença positiva entre o

valor de venda e o valor de aquisição, conforme o disposto na alínea “d”, do item 10,

da Parte 1, do Anexo IV, do RICMS/MG/2002, ainda que perfunctoriamente possa

indicar uma diminuta tributação estadual, tem-se insurgido como o principal fato de

empecilho à perfeita  regularidade junto aos órgãos públicos reguladores,  inclusive

perante as Fazendas Públicas: da União, do Estado e dos Municípios.

Induvidosamente, é crescente o número de empresários da revenda de veículos

automotores  usados  que se  encontram à  margem da regularidade administrativo-

comercial  e,  muito  mais,  quanto  ao  cumprimento  das  obrigações  tributárias  de

quaisquer dos entes tributantes.

Ademais, em razão da progressividade do mercado mineiro de comercialização de
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veículos automotores usados, com a mesma identidade de percentual, tem havido o

aumento na procura dos órgãos de proteção aos consumidores, repartições policiais

e  judiciárias  diante  das  ocorrências  delitivas   perpetradas  por  inescrupulosos

empresários; os quais praticam toda sorte de fraudes mecânicas, adulterações em

marcações  numéricas  de  origem,  em  hodômetros,  como  também  falsidades  em

documentos pertinentes.

As queixas dos adquirentes de boa fé de veículos automotores usados com vícios

mecânicos ocultos, registros de origens manipulados, quilometragem rodada alterada

e  com  fraude  documental,  sendo  que  a  respectiva  transação  foi  executada  por

empresário  que  não  tem  regularidade  comercial  e  tampouco  fiscal,  sem  maiores

discussões,  não  logram  sucesso  em  favor  dos  reclamantes  consumidores

adquirentes, pois são desprovidos de garantias patrimoniais.

Diante do exposto, com o exclusivo objetivo de motivar os atuais empresários em

situação  irregular  no  cumprimento  das  obrigações  administrativas,  comerciais  e

tributárias  em transformar  as suas transações aos padrões éticos e legais,  é que

propomos autorizar o Poder Executivo a reduzir para 0% a carga tributária do ICMS

nas operações internas com veículos automotores  usados.

É  oportuno  dizer  que  nos  Estados  da  Bahia  e  Espírito  Santo,  há  muito,  as

respectivas  legislações  tributárias  concedem  a  exoneração  total  nas  operações

internas com veículos automotores usados, seja através de redução de isenção, seja

através de concessão de crédito outorgado no mesmo valor do débito do imposto.

Ademais,  com  muita  convicção,  temos  que  com  a  regularização  do  mercado

clandestino mineiro de revenda de veículos automotores usados, a perda da receita

de ICMS, sem qualquer  proeminência  no computo  da  arrecadação total  estadual,

sobejamente  será  compensada  pelo  superior  recolhimento  em  favor  do  Tesouro

Estadual,  das  Taxas  de  Segurança  Pública  decorrentes  dos  atos  de  Autoridades

Policiais.

Como bem se sabe, os estabelecimentos revendedores de veículos automotores

usados, quando inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Minas

Gerais, à exceção das micros e pequenas empresas, são obrigados à emissão da

Nota Fiscal Eletrônica – NFe, mod. 55, sendo que, a partir da respectiva emissão, o
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Fisco  e  as  autoridades  policiais  terão  em  regime  “on-line”  o  pleno  conhecimento

dessas transações e, a partir delas, estarão aptos a consumar a pronta exigência da

realização  dos  atos  da  administração  estadual  de  trânsito  concernentes  à

transferência da titularidade da propriedade do veículo automotor transacionado.

Despiciendos  outras  considerações,  principalmente  em  relação  à  efetiva

observância do regime de proteção ao consumidor, a adoção da segurança jurídica e

a desoneração fiscal requerida não implicarão em perda de receita tributária.

As  políticas  fiscal  e  tributária  devem  estar  a  serviço  do  desenvolvimento,  do

crescimento e, sobretudo, do setor produtivo e do bem-estar da população.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O art. 17 da Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:

Art. 17 - (…)

§  4º  -  Para  as  pequenas  industrializações  resultantes  do  beneficiamento,

transformação ou acondicionamento de produtos do próprio estabelecimento rural, ao

pequeno  produtor  rural  e  ao  agricultor  familiar  fica  assegurado,  com  a  mesma

inscrição estadual,  inscrição de Produtor  Rural,  a  isenção nas operações internas

destinadas a contribuinte.

§ 5º - Para efeitos do parágrafo anterior, entende-se pequeno produtor rural aquele

que exerce a atividade agropecuária em área até a 4 (quatro) módulos fiscais.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Para compor a renda, o produtor rural, realiza a comercialização de

produtos tais como linguiças, doces, queijos, mel, temperos, defumados, conservas,

rapaduras,  açúcar  mascavo.  Estas  vendas  se  dão em pequenas  quantidades,  às

vezes semanalmente, sobretudo em municípios do interior. É muito comum, com os

recursos advindos destas pequenas vendas, o produtor fazer as compras semanais

das chamadas feiras domésticas e da propriedade rural.

Tem ela significativa expressão, especialmente para os pequenos produtores rurais.

Basta  verificar  que  88,23%  dos  estabelecimentos  rurais  em  Minas  Gerais  são

pequenas propriedades/posses e minifúndios, este representando 62,60% do total de
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estabelecimentos no Estado.

Quadro 1. Propriedades Rurais por tamanho

* - O quadro contendo o número de propriedades rurais por tamanho foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

Fonte: IBGE, 2006

Observando  duas  grandes  atividades  rurais  do  Estado,  leite  e  café,  tem-se:  na

primeira, o grande número de produtores residindo na propriedade, qualquer que seja

o volume da produção; na segunda, é importante a informação, sobretudo no caso

dos  pequenos  produtores,  da  atividade  paralela.  Para  este  grupo  de  produtores

rurais,  a  comercialização  dos  produtos  é  vital  para  a  formação  da  renda  e  da

subsistência da família.

Quadro 2. Proprietários rurais residentes no imóvel rural

* - O quadro contendo o número de proprietários rurais residentes no imóvel rural foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

Fonte: IBGE, 2006

Quadro  3.  Percentual  de  produtores  que  residem  nas  propriedades  rurais  por

volume de leite produzido

* - O quadro contendo o percentual de produtores que residem nas propriedades

rurais  por  volume  de  leite  produzido  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

1º.12.2011.

Fonte: Diagnóstico da Pecuária Leiteira do Estado de Minas Gerais em 2005

Quadro 4. Produtores de café com outra atividade rural extra-cafeicultura

* - O gráfico contendo o número de produtores de café com outra atividade rural

extra-cafeicultura foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

Fonte:  Caracterização  da  Cafeicultura  de  Montanha  de  Minas  Gerais  (FAEMG,

2010)

O  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  ao  realizar  o  censo  em  2006,

apurou, no Estado de Minas Gerais, a quantidade de produtores que transformam o

produto primário dentro da própria propriedade rural, conforme quadro adiante.

Quadro 5.  Comercialização da produção transformada na propriedade em Minas

Gerais
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* - O quadro contendo a comercialização da produção transformada na propriedade

em Minas Gerais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

Fonte: IBGE, 2006

É sabido que o produtor, nos últimos tempos, tem sido impedido da comercialização

de  tais  produtos,  por  questões  de  regularização  de  exigências  sanitárias  ou  por

normas de origem fiscalística perante a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

No caso das exigências sanitárias, aguarda-se a regulamentação da Lei nº 19.476,

de  11/1/2011,  que  trouxe  simplificação  a  tais  exigências,  sem  comprometer  a

segurança alimentar.

Porém, no âmbito fiscalístico e tributário, mesmo simplificadas as regras sanitárias,

é  necessário  que se permita  que o pequeno produtor  rural  e  o agricultor  familiar

realizem  pequenas  industrializações  de  seus  próprios  produtos,  emitindo  o

documento fiscal de saída utilizando-se da inscrição como produtor rural e, ainda, ao

abrigo da isenção de ICMS.

Há casos relatados em que o produtor não pode dar saída de seu estabelecimento

do  mel  produzido  e  embalado  com  a  mesma inscrição de  produtor  rural.  Foi-lhe

exigido que procedesse à inscrição com contribuinte do ICMS para a regularização

fiscal. Para a SEF, retirar as impurezas do produto e embalá-lo é industrializar.  E,

como tal,  o  produtor  necessita  de  outra  inscrição  além  da  inscrição  habitual,  de

produtor rural.

No caso do mel, não há outra forma de saída senão embalado, após centrifugações

e  outros  procedimentos  para  se  apurar  o  produto.  E,  se  o  produto  somente  sai

embalado, por que não permitir ao produtor, com a mesma inscrição perante a SEF,

que lhe permite procedimentos simplificados perante o fisco fazendário, de agregar

valor e dar saída diretamente para consumo?

Outro  caso  é  o  da  produção  do  queijo  minas  artesanal,  atividade  tradicional  e

secular deste Estado, a ponto de ter, recentemente, sido sancionada a Lei nº 19.492,

de 13/1/2011, que autoriza a fabricação do queijo de leite cru.

Outra atividade tradicional, desde os tempos da Colônia, é produção de rapaduras.

Recentemente um produtor foi impedido de emitir nota fiscal de saída deste produto,

pelo fato de a SEF também entender como atividade industrial e exigir outra inscrição
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que não a de produtor rural.

Não é objeto deste projeto permitir a pequena fabricação de produtos sem qualquer

controle sanitário, mas simplificar o que é burocrático, como o caso da dupla inscrição

perante  a  SEF,  ou  para  permitir  a  pequena  industrialização  ou  transformação do

produto primário, em escala diminuta, em produto comerciável, observadas regras de

produção e de controle sanitário.

Se, de um lado, a parte sanitária já caminhou para a simplificação, ainda resta a

desburocratização quanto aos procedimentos junto à SEF, permitindo-se ao pequeno

produtor rural e ao agricultor familiar a emissão da nota fiscal de produtos decorrentes

da transformação, do acondicionamento ou do beneficiamento da própria produção

agropecuária com a mesma inscrição de produtor rural e ao abrigo da isenção, nas

operações internas.

Isto permitirá que o produtor e o agricultor familiar agreguem valor ao seu produto,

alcancem  melhor  renda para  a  subsistência  e  para  investimento  na  atividade,  de

maneira simplificada e na formalidade.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com a seguinte redação:

Art. 12 - (…)

§ 62 – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do ICMS na saída,

em operação interna ou interestadual, de fertilizantes agrícolas derivados, direta ou

indiretamente, da rocha verdete e os seguintes insumos, quando destinados para a

cadeia  produtiva  do  fertilizante  a  base  de  verdete:  cloretos  de  cálcio,  óleo

(combustível e diesel), carvão vegetal e mineral, palha, resíduos de pneus e madeira,

coque de petróleo, energia elétrica, gás natural, serviços de frete, calcário, fluorita,

ácido sulfúrico, enxofre, fécula de mandioca, ácido clorídrico, cloreto de sódio e soda

cáustica.

§ 63 – Fica bem como as saídas de bens adquiridos para o ativo fixo, inclusive por

meio de importação, quando destinados à produção de fertilizante à base de verdete,

especialmente de britadores de mandíbula, britadores cônicos, peneiras vibratórias,
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moinhos de rolos, moinhos de bolas, desagregadores, fornos rotativos a óleo, gás ou

coque,  discos  pelotizadores,  conjuntos  compactadores,  elevadores  e  ciclones,

calcinadores,  exaustores,  tanques  de  aço  com  impelidores,  cristalizadores,

evaporadores  a  vácuo,  resfriadores  de  grelha,  silos  metálicos,  compressores,

estruturas  metálicas,  separadores  dinâmicos,  conjuntos  empilhadores,  balanças

dosadoras,  balanças  rodoviárias,  transformadores,  secadores  industriais  rotativos,

tambores  rotativos,  impregnador  de  “coating”,  tanques  de  aço  com  impelidores

centrais  e  espessadores  de  arraste,  sistemas  de  controles  automatizados  de

produção, materiais de construção destinados a edificação de instalações civis.”

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: O agronegócio representa 35% do Produto Interno Bruto – PIB - de

Minas Gerais e sua cadeia corresponde a quase 40% do total de empregos no país.

Sem fertilizantes, em especial aqueles à base do potássio, isso não seria possível.

Infelizmente,  a  produção  brasileira  de  potássio  não  atende  às  necessidades

internas.  Segundo  dados  do  Ministério  do  Comércio  Exterior  e  da  Associação

Nacional  para Difusão de Adubos  -  Anda -,  em 2008 o País  importou  mais  de  6

milhões de toneladas de potássio, com valor de US$3,8 bilhões, sendo que em 2007

o valor da importação de potássio havia sido de US$1,5 bilhão, o que representa um

aumento de 155,20%.

Isso significa que importamos mais de 90% de todo o potássio consumido no País e

que a demanda cresce em ritmo acelerado, o que faz com que o insumo ocupe a

sétima  colocação  entre  os  itens  mais  importados  pelo  nosso  país,  segundo  o

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior.

Atualmente o potássio é importado sobretudo do Canadá, país em que os impostos

sobre  o  gritante e  ademais,  há  isenção fiscal  para  a importação do produto,  que

chega  a  qualquer  estado  brasileiro  sem  impostos.  Nesse  cenário,  é  impossível

desenvolvermos  a  produção  interna,  que  fomentaria  o  setor,  geraria  empregos  e

reduziria nossa dependência externa.

Vale lembrar que, apenas nos anos de 2008 e 2009, os agricultores do Estado de

Minas  Gerais  consumiram  796  mil  toneladas  de  potássio,  o  equivalente  a  quase
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R$1,4  bilhão,  se  baseado  no  preço  atual  do  produto.  Quase  todo  esse  valor  foi

destinado à economia de outros  países.  É dinheiro brasileiro que fortalece outras

nações. Se conseguirmos implantar  no Brasil  indústrias produtoras de fertilizantes

potássicos,  manteríamos  aqui,  fomentando  nossa  economia,  boa  parte  desses

recursos,  além  de  melhor  atendermos  nosso  importante  setor  agrícola,  criando

verdadeiro ciclo virtuoso.

Por outro lado, em Minas Gerais há uma grande quantidade de rocha denominada

verdete, a qual, segundo pesquisas da iniciativa privada, possui grande potencial de

utilização como fertilizante potássico.

Nesse contexto, é extremamente importante a exploração da rocha de verdete, que

se mostra uma alternativa ao suprimento de potássio para a agricultura.

Em suma, importamos 91% do potássio e o consumo desse mineral cresce, em

média, 6% ao ano. Incentivar a exploração e a comercialização interna da rocha de

verdete, bem como de seus derivados, tem direta relação com o favorecimento do

superávit da balança comercial brasileira e do desenvolvimento humano.

Ademais, a concessão de isenção fiscal aos fertilizantes em cuja composição figura

a rocha de verdete culminaria na redução dos custos de aquisição desses produtos, o

que levaria a uma maior capacidade produtiva. Vale ressaltar que tais fertilizantes, por

serem produzidos internamente, no Sudeste brasileiro, próximo do seu mercado alvo,

evitariam a enorme quantidade de gás carbono – CO2 - emitida pelo transporte do

tradicional potássio da Rússia e do Canadá (principais exportadores) para nossos

agricultores, o que torna sua utilização oportuna também sob o aspecto ambiental.

Por  oportuno,  há  que  ressaltar  que  no que se refere  aos  aspectos  jurídicos,  a

emenda se encontra em perfeita consonância com o ordenamento pátrio. Determina o

art. 14 da Lei Complementar Federal 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal:

“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma da seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
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de receita da lei orçamentária pelo proponente de que a renúncia foi considerada na

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as

metas  de  resultados  fiscais  previstas  no  anexo  próprio  da  lei  de  diretirzes

orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

'caput',  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição”.

Como a exploração e a comercialização da rocha de verdete e de seus fertilizantes

ainda não ocorre no Estado, não há que falar  em renúncia fiscal.  Diante disso, a

concessão de isenção fiscal às operações relacionadas a tais produtos não configura

a renúncia de receita preceituada na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por essas razões, apresentamos a presente emenda ao projeto de lei, que, além de

não demonstrar nenhuma impossibilidade jurídica, com toda certeza contribuirá para

o  fortalecimento  da  economia  do  Estado  de  Minas  Gerais,  motivo  pela  qual

entendemos meritória a proposta.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – Ficam revogados o inciso VI do § 30 do art. 12 e os incisos I a VI do § 31

do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A Lei nº 6.763, de 1975, estabelece em seu art. 12, § 30, inciso VI, que

o governo do Estado pode reduzir para até 12% a carga tributária incidente sobre as

operações internas com álcool-gel.

Em razão da importância do produto em questão, foi apresentada, paralelamente a

esta emenda, a proposta de alteração dessa forma de tributação para que o governo

mineiro seja autorizado a reduzir em até 0% a carga tributária incidente sobre essa

mercadoria.

Considerando a proposta apresentada, faz-se necessária a revogação do referido

dispositivo.
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EMENDA Nº 6

Dê-se ao § 63 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se

refere o art. 1º do projeto, a redação que segue, acrescentando-se o seguinte § 64:

“Art. 12 - (…)

§ 63 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com feijão e álcool gel.

§  64  –  Para  fins  de  compensação  da  perda  de  receita  tributária  resultante  do

disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga

tributária   nas  operações  internas  com  álcool  líquido,  devendo  o  aumento  atingir

percentuais de alíquota direta até o limite suficiente para a recomposição da receita

tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  –  ICMS  -,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  O  álcool  líquido  é  um dos  principais  responsáveis  pelos  acidentes

domésticos  que  resultam  em  vítimas  com  queimaduras,  sendo  as  crianças  as

principais  atingidas.  Em  grande  parte  dos  casos,  as  marcas  resultantes  das

queimaduras são permanentes.

Preocupado com tal situação, apresentei o Projeto de Lei nº 965/2007 nesta Casa

Legislativa, o qual  foi  transformado na Lei  nº 19.487,  de 2011,  que criou para os

estabelecimentos que comercializam o álcool líquido a obrigação de afixar cartazes

de advertência sobre o risco de acidentes envolvendo o produto em questão.

Por outro lado, o álcool em gel reduz sensivelmente os riscos de acidentes, o que

foi confirmado, inclusive, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – no

período em que a venda do produto na forma líquida esteve proibida.

Apesar da importância da divulgação da informação de riscos de acidentes, ela não

se mostra suficiente para desestimular o uso da mercadoria.

Promover o estímulo do uso do álcool em gel através da minoração da sua carga
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tributária seria o ideal e o mais eficaz, do ponto de vista prático, pois certamente

alcançaria os interesses de grande parte dos consumidores: preço.

Com isso haveria um automático desestímulo ao uso do produto líquido, que é bem

mais barato do que o produto na forma em gel, e consequentemente  a redução dos

acidentes dessa natureza.

Apesar da perda de receita envolvendo o produto na forma gel, o Estado de Minas

Gerais não estaria tendo efetivamente prejuízo em sua receita tributária final, já que

haveria uma compensação com a majoração da carga tributária do álcool líquido.

Assim, agiríamos em duas frentes, reduzindo o valor de comercialização do álcool

gel e tornando-o mais atrativo ao consumidor, ao passo que aumentaríamos o preço

do álcool líquido, em desestímulo à sua comercialização.

Diante  do  exposto,  importante  é  a  aprovação  desta  emenda  da  forma  ora

apresentada.

EMENDA Nº 7

Dê-se aos §§ 1º e 2º do art.  11 da Lei nº  11.403, de 21 de janeiro de 1994, a

seguinte redação:

“Art. 11 - (…)

§ 1º - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de transporte

coletivo intermunicipal é de 2% (dois por cento) da receita, por linha, obedecendo-se

à sistemática prevista em legislação própria.

§ 2º - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de transporte

coletivo metropolitano é de 2% (dois por cento) da receita, por linha, obedecendo-se à

sistemática prevista em legislação própria.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  Propõe-se  a  redução das  taxas  incidentes  sobre  o  gerenciamento,

fiscalização  e  expediente  do  sistema  de  transporte  coletivo  intermunicipal  e

metropolitano.

A iniciativa  tem  por  objetivo  compensar  a  majoração  da alíquota  do  ICMS nas

operações com óleo diesel, que, a partir de 1º/1/2012, passará a ser de 15%, nos

termos do Decreto nº 45.728, de 19/9/2011.
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Assim,  considerando  que  o  óleo  diesel  é  o  principal  insumo  do  sistema  de

transporte  coletivo,  sua força motriz,  a  redução ora  proposta  atende ao interesse

público, evitando que o usuário do serviço seja onerado com o reajuste do preço da

passagem em razão do aumento do óleo diesel.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997,

o seguinte inciso XVIII:

“Art. 3º - (…)

XVIII - veículos destinados à formação de condutores.”.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta emenda pretende fazer justiça à categoria dos profissionais que

utilizam veículos automotores para a formação dos condutores que transitarão pelas

vias  de nosso Estado.  Abrange,  pois,  os  veículos  de que trata o art.  154 da Lei

Federal nº 9.503, de 23/9/97 - Código Nacional de Trânsito -, os quais são usados

pelos  instrutores  credenciados  para  a  formação  de  condutores  no  processo  de

aprendizagem por que passam as pessoas que têm interesse em se habilitar como

motoristas.

Analisando a legislação instituidora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores -  IPVA -,  verificamos uma nítida intenção do legislador  de beneficiar

determinadas  categorias  profissionais  que  usam  o  automóvel  como  principal

instrumento de trabalho. É o caso dos motoristas profissionais autônomos (táxis), dos

comerciantes  que  operam  no  mercado  de  carros  usados  e  dos  motoristas  que

realizam transporte escolar rural. Também é o caso de entidades de utilidade pública

ou de automóveis de valor histórico.

A situação dos veículos usados para a formação de condutores beneficiará uma

categoria específica, para a qual o veículo não é apenas um instrumento de trabalho,

mas é o próprio meio de trabalhar. É uma classe de profissionais que não ostenta

riqueza e que, a duras penas, arca com o peso do pagamento do IPVA.

Ressalte-se,  por  outro  lado,  que,  isentos  do  IPVA,  os  centros  de  formação  de



208
____________________________________________________________________________

condutores  poderão  investir  em  outros  equipamentos  e  material  didático,

proporcionando  melhor  prestação  de  serviços  e,  por  conseguinte,  instrução  mais

eficiente dos motoristas que trafegarão nas vias públicas mineiras, reduzindo, assim,

os riscos de uma formação precária, inadequada ou insuficiente.

Assim sendo, conto com a sensibilidade dos nobres pares para com esta emenda,

certo de sua relevância para o aperfeiçoamento da legislação que cuida da imposição

fiscal no Estado.

EMENDA  Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art.  … -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  isentar  de  tributos  estaduais,  a

qualquer título, as aquisições de veículos automotores do tipo popular, efetuadas por

policiais  civis,  policiais  militares,  bombeiros  militares,  agentes  penitenciários  e

socioeducativos da ativa, inativos, reformados ou aposentados, desde que para uso

próprio.

Parágrafo único – A isenção de que trata o “caput” será deferida para aquisição de

um veículo novo (zero quilômetro) de fabricação nacional.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Visa esta emenda alterar a legislação que trata do Imposto sobre a

Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA –  a  fim  de  autorizar  a  isenção  de

tributos estaduais, a qualquer título, para as aquisições de veículos automotores do

tipo popular, efetuadas por policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, da

ativa, inativos, reformados  ou aposentados, desde que para uso próprio.

A isenção de que trata a proposição deverá ser deferida para aquisição de um único

veículo novo (zero quilômetro) de fabricação nacional.

São  esses  os  motivos  que  nos  levaram  a  formular  esta  proposição,  para  cuja

aprovação esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para 7% (sete por cento) a carga tributária nas
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operações promovidas por estabelecimento industrial com água mineral.”.

Duarte Bechir

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a promover tratamento tributário

isonômico para um produto de larga produção em território mineiro, mas que, por

conta da carga tributária incidente sobre ele, sofre a concorrência desleal de produtos

que ingressam em nosso Estado, principalmente oriundos de Santa Catarina, Espírito

Santo, Goiás e Paraná.

Assim, é recomendável  a adoção da medida vista nesta proposição por conferir

competitividade ao produto mineiro e também por constituir importante elemento de

promoção da saúde do consumidor. Além disso, é preciso corrigir a distorção que

coloca a água mineral   no mesmo patamar  de tributação de bebidas alcoólicas e

refrigerantes.

Por tais razões, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta proposição.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.300/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei no 4.511/2010, tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Gospa Mira, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.300/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Gospa Mira, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão discriminados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 14 e o § 1º do art. 23 de seu estatuto constitutivo

vedam a remuneração de seus associados e Diretores; e o art. 43 preceitua que, em

caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade

congênere, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos e com o mesmo objetivo

da instituição dissolvida, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.300/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.467/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, com sede

no Município de Perdões.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.467/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de

Perdões.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição,  o parágrafo único do art.  6º

veda a remuneração de seus dirigentes, e o parágrafo único do art. 26 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.467/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.789/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o Projeto de Lei nº 1.789/2011 institui o

Selo Amigo do Esporte no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte,

Lazer e Juventude. A requerimento da Comissão e Constituição e Justiça, o projeto foi

baixado  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de  Esporte  e  Juventude  e  de

Desenvolvimento Social, para que se manifestassem a respeito.

Em seu exame preliminar, essa Comissão concluiu pela juridicidade, legalidade e

constitucionalidade da matéria, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, XIX, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  pretende  instituir  o  Selo  Amigo  do  Esporte,  a  ser
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conferido às empresas do setor privado que contribuam para projetos cujo escopo

seja incentivar a participação da população em atividades esportivas.

Antes de o estímulo ao esporte fazer parte do rol de responsabilidades do poder

público e compor o desenho institucional do Estado, grande parte das iniciativas de

ampliação do acesso da população à prática esportiva eram de entidades privadas,

como ações assistencialistas. Após a redemocratização do País, quando a área do

esporte adquiriu “status” constitucional, o poder público passou a elaborar e executar

políticas públicas de fomento ao esporte mais consistentes e sistemáticas.

Hoje,  em  Minas  Gerais,  os  programas  da  área  de  esporte  são  geridos  ou

executados pela Secretaria de Estado de Esporte e Juventude – Seej – diretamente

ou em  parceria  com organizações  não governamentais  e  Municípios,  ou  seja,  na

execução  das  políticas  públicas  de  esporte  no  Estado,  optou-se  pela  atuação

preponderante do poder público.

Em que pese a qualidade dos programas esportivos estaduais, constata-se que há

ações com alcance bastante reduzido no que diz respeito à população atendida. É o

caso,  por  exemplo,  do  atual  desenho  do  programa  Minas  Olímpica  –  Geração

Esporte, que proporciona a prática esportiva orientada a crianças de 7 a 13 anos, no

contraturno escolar. Segundo o edital do programa, lançado em maio de 2011, está

previsto o atendimento de turmas de até 100 crianças, somente, por Município ou

entidade.  Outro  programa de abrangência  reduzida  é  o  Minas  Paraolímpica,  que,

segundo informação disponível no “site” da Seej, atende a apenas 70 para-atletas em

todo o Estado.

Já  que o  poder  público  não  consegue,  sozinho,  atender  à  demanda de toda a

população no que se refere  à oferta de práticas esportivas, julgamos que o Estado

precisa  criar  mecanismos  que  incentivem  a  participação  das  empresas  no

desenvolvimento do esporte. Este é precisamente o objetivo do projeto em comento.

Atualmente,  o  incentivo  governamental  à  participação  da  iniciativa  privada  no

estímulo ao esporte dá-se, principalmente, por meio da Lei nº 16.318, de 11/8/2006,

Lei de Incentivo ao Esporte. Essa lei  estabelece a concessão de incentivos fiscais

para as empresas que financiarem projetos esportivos aprovados pela Seej, por meio

do desconto de 50% no pagamento dos encargos relativos à dívida ativa.
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Uma das dificuldades que os promotores de projetos esportivos encontram para

captar recursos por meio dessa lei é a impossibilidade de terem acesso ao nome das

empresas inscritas em dívida ativa, informação protegida por sigilo fiscal. A criação do

Selo  Amigo  do  Esporte  poderia  sanar  essa  dificuldade,  uma vez  que  ajudaria  a

identificar  as  empresas  que  já  adotaram  a  prática  de  incentivar  projetos  dessa

natureza.

O Selo Amigo do Esporte ajudaria também a promover as empresas que assumem

a  sua  responsabilidade  social.  Em  um  mercado  cada  vez  mais  competitivo,  há

vantagens econômicas para as organizações oficialmente reconhecidas por sua boa

prática empresarial. Essa experiência já foi realizada com sucesso quando o governo

estadual criou o Selo de Responsabilidade Empresarial, destinado a empresas que

busquem promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental nas regiões dos

Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. Dessa forma, a instituição de

um  selo  que  identifique  e  reconheça  as  empresas  que  contribuem  para  o

desenvolvimento do esporte em Minas certamente elevará o número de iniciativas

que oferecem esse serviço aos cidadãos, capilarizando as oportunidades de acesso

ao esporte em todo o Estado.

Chamadas  a  se  pronunciarem  sobre  a  matéria,  as  Secretarias  de  Estado  de

Desenvolvimento Social e de Esporte e Juventude reconheceram o grande potencial

de contribuição que essa iniciativa pode dar ao desenvolvimento do esporte mineiro e

ambas se manifestaram favoravelmente à proposição sob comento.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

legalidade, juridicidade e constitucionalidade do projeto, na forma do Substitutivo nº 1,

no qual eliminou atribuições estabelecidas ao Poder Executivo, por serem contrárias

ao  princípio  de  independência  entre  os  Poderes,  e  suprimiu  dispositivo  que

determinava  que  as  despesas  decorrentes  da  lei  correriam  por  dotações

orçamentárias  próprias,  uma  vez  que  todas  as  despesas  do  Estado  são

necessariamente previstas em orçamento público.

Embora  as  considerações  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  sejam

pertinentes, julgamos necessário propor outras alterações ao projeto. A primeira delas

tem o objetivo ampliar o rol de possíveis apoiadores, substituindo o termo "empresas
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do setor privado" para "entidades públicas ou privadas com personalidade jurídica de

direto privado".

A segunda modificação que nos parece importante é a especificação dos projetos

que se pretende fomentar, excetuando os projetos esportivos na área do desporto de

rendimento profissional, já que estes obtêm patrocínio com mais facilidade.

Sugerimos, ainda,  a previsão de utilização do Selo pelas empresas que apoiem

projetos esportivos, nos termos da Lei de Incentivo ao Esporte, e que os critérios para

sua  concessão,  bem  como  o  órgão  encarregado  de  sua  administração  sejam

determinados por regulamento.

Desse modo, ao final deste parecer apresentamos o Substitutivo nº 2, que incorpora

as alterações explicitadas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.789/2011, na

forma do Substitutivo nº 2 apresentado a seguir. Com a aprovação do Substitutivo nº

2, fica prejudicado o Substitutivo nº'1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui o Selo Amigo do Esporte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Selo  Amigo  do  Esporte,  a  ser  conferido  a  entidades

públicas ou privadas, com personalidade jurídica de direito  privado,  que apoiem a

realização de projetos de promoção do desporto.

Parágrafo único – Para a concessão do Selo de que trata essa lei, será considerado

o apoio a projetos  de promoção do desporto nas áreas do  desporto educacional,

desporto de participação e desporto de rendimento não profissional,  definidos nos

termos do art. 3º da Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 2º – A entidade agraciada com o Selo Amigo do Esporte poderá utilizá-lo na

divulgação de seus produtos ou serviços.

Art. 3º – O Selo Amigo do Esporte terá prazo de validade de um ano, renovável a

critério do órgão encarregado de sua concessão.

Art.  4º  –  As  empresas  que  apoiarem  projetos  esportivos  nos  termos  da  Lei  nº

16.318, de 11 de agosto de 2006, terão direito à utilização do Selo Amigo do Esporte,
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nos termos desta lei.

Parágrafo único – Para obtenção do Selo, as empresas a que se refere o "caput"

deste artigo deverão manifestar seu interesse por meio de requerimento ao órgão

competente.

Art.  5º  –  Os  critérios  e  o  órgão  encarregado  da  concessão  do  selo  serão

determinados em regulamento.

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Fabiano Tolentino, relator – Gustavo Perrella – Tadeu

Martins Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.850/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação ao fórum da Comarca de Oliveira.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na reunião de 16/8/2011,  esta Comissão solicitou fosse o processo baixado em

diligência ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que

esse se manifestasse a respeito da denominação proposta.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.850/2011 tem como finalidade dar a denominação de Fórum

Lucas Carneiro Franco de Carvalho ao fórum da Comarca de Oliveira.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas pela União estão dispostas no art. 22 da Constituição da República; as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e ao Estado cabe, de acordo

com o § 1° do art. 25, tratar dos temas que não se enquadram no campo privativo da

União ou do Município.
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À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado.

Especificamente  com  relação  aos  próprios  do  Estado  utilizados  pelo  Poder

Judiciário, como é o caso dos fóruns, o art. 320 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

com redação dada pelo art. 48 da Lei Complementar nº 105, de 2008, estabelece que

a lei que lhes der denominação deve ser de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Cabe ressaltar  que,  por  meio do Expediente nº  252/2011,  o Tribunal  de Justiça

informou que, de acordo com o Decreto nº 22.740, de 1983, foi dada ao fórum da

Comarca de Oliveira a denominação de Fórum Doutor Cícero Ribeiro de Castro Filho.

Ademais, em decorrência do art. 320 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, a

Corte Superior editou a Resolução nº 645, de 2010, que estabelece normas relativas

à  elaboração  do  projeto  de  lei  para  denominar  próprios  utilizados  pelo  Poder

Judiciário.

De acordo com essa resolução,  a proposição deve ser  acompanhada  de  notas

biográficas, informações e esclarecimentos necessários para comprovar que o nome

sugerido é de pessoa falecida  que se tenha destacado por  notórias  qualidades e

relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário da Comarca. Em seu art. 9º, essa

norma veda ainda a alteração de nome de fórum ou de edifício atribuído em período

anterior à sua vigência.

Por  tais  razões,  entendemos  que  o  projeto  de  lei  em  análise  contraria  o

ordenamento jurídico vigente e não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.850/2011.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.322/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação Mineira  Projetos  Sociais  –  Amips  –,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.322/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Mineira  Projetos  Sociais  –  Amips  –,  com sede no Município  de  Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 5º veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 38 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada como

Organização da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos – Oscip –, nos termos da Lei

Federal nº 9.790, de 1999, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da

instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.322/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.368/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública o Grupo Escoteiro Papa-Léguas, com sede no Município

de Santa Rita do Sapucaí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.368/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Escoteiro Papa-Léguas, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  26

veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 28 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à Região Escoteira de Minas

Gerais, entidade integrante da União dos Escoteiros do Brasil.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, a fim de adequar a denominação da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.368/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Escoteiro 148º Papa-Léguas,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.”.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.533/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade de Surdos de Divinópolis – SSDIV

–, com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.533/2011 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

de Surdos de Divinópolis – SSDIV –, com sede no Município de Divinópolis, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a integração de

pessoas  com  deficiência  auditiva  por  meio  da  promoção  de  assistência  social,

desportiva e cultural.

Na consecução de seu propósito, a instituição luta pela inserção das pessoas com

deficiência auditiva na sociedade; realiza atividades recreativas e desportivas como

festas, excursões, torneios e campeonatos; incentiva a organização de biblioteca e

cursos  de  iniciação  e  aperfeiçoamento  cultural  e  profissional;  conscientiza  a

comunidade sobre as potencialidades e limitações dos surdos; promove a formação e

informação de seus assistidos, a fim de que eles se tornem comprometidos com a

entidade, inclusive pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

Tendo em vista o relevante  trabalho  realizado pela SSDIV em defesa do pleno
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exercício da cidadania das pessoas com deficiência auditiva, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.533/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Profissionais  de

Propaganda de Uberlândia – APP –, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.578/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia – APP –, com sede no Município de

Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

congregar os profissionais dessa área e todos os que se dedicam ao exercício da

difusão de ideias  e  mensagens  publicitárias  nos  variados  meios  de  comunicação

existentes.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  busca  o  aprimoramento  e  a

atualização técnica de seus associados,  para que sua atuação atinja um nível  de

excelência  que  justifique  seu  papel  na  economia  e  na  sociedade;  a  criação  de

oportunidades  para  que  esses  profissionais  analisem  continuamente  os  impactos

trazidos  a  sua  ocupação  pela  evolução  política,  bem  como  os  impactos  de  sua

atividade nesse campo, tornando-se melhores profissionais e cidadãos; o estímulo à

vitalidade  da  profissão,  oferecendo  orientação  aos  egressos  dos  institutos
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acadêmicos;  a  reunião  de  seus  associados  em  atividades  culturais,  sociais  e

esportivas.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação dos Profissionais de

Propaganda de Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.578/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.587/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei  em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública

do Setor 2 de Ipatinga – Consep 2 –, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  analisou  preliminarmente  a  proposição e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.587/2011  visa  declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho

Comunitário de Segurança Pública do Setor 2 de Ipatinga – Consep 2 –, com sede no

Município de Ipatinga, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo  colaborar  com  a  defesa  social,  especialmente  nas  questões  ligadas  à

prevenção criminal.

A instituição constitui-se em canal  privilegiado,  por meio do qual  as autoridades

policiais  e  os  órgãos  do  sistema  de  defesa  social  podem  ouvir  a  comunidade,

contribuindo para que tais organismos operem em função de suas aspirações.

Para  a  consecução  de  seu  objetivo,  o  Consep  2  congrega  as  lideranças

comunitárias  locais  para  auxiliarem  no  planejamento  de  ações  integradas  de
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segurança, visando à melhoria da qualidade de vida da população, propõe soluções

para problemas ambientais e sociais e desenvolve o espírito cívico e comunitário de

seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Consep 2 para a melhoria da

segurança na comunidade em que atua, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.587/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.618/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em visa declarar de utilidade

pública o Instituto Chico Xavier - ICX -, com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.618/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Chico Xavier - ICX -, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 17, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  37,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.618/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.620/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Caminhantes do Bem, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.620/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Caminhantes do Bem, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  32,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  42,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho

Nacional  de  Assistência Social,  ou  a  entidade pública que tenha como objetivo  a

assistência social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.620/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.621/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o São Luiz Futebol Clube, com sede no Município de Campo Belo.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.621/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

São Luiz Futebol Clube, com sede no Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 65 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a asilos e

casas de caridade; e o art. 75 veda a remuneração de seus Diretores.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.621/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.622/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Chame-Chame, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.622/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Chame-Chame, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 8º, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  44,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado à Associação do Bairro Salgado Filho ou a entidade

congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.622/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.625/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública o Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais –

Grande Conselho –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.625/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grande Conselho  da  Ordem  DeMolay para  o  Estado  de  Minas  Gerais  –  Grande

Conselho –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 1º, § 1º, que

seus diretores,  conselheiros,  sócios,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão  remunerados;  e,  no  art.  44,  §  1º,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  de  fins  não  econômicos,

preferencialmente com objetivo educacional e/ou filantrópico, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.625/2011 com a Emenda nº 1, a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grande  Conselho  da  Ordem

DeMolay para o Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – André Quintão – Bruno

Siqueira – Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.626/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação para Desenvolvimento e Apoio ao Potencial e Talento,

com sede no Município de Sete Lagoas.
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A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Vem

agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.626/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  para  Desenvolvimento  e  Apoio  ao  Potencial  e  Talento,  com  sede  no

Município de Sete Lagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e sócios não serão remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.

33, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.626/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.628/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



229
____________________________________________________________________________

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura – Avec –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.628/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura – Avec –, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 29 do estatuto constitutivo da instituição determina, em seu inciso

III,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de vantagens ou benefícios, de qualquer forma e a qualquer título; e, no

inciso IV, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere  com  personalidade  jurídica,  registro  no

Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  sede  e  atividades  preponderantes  no

Estado, preferencialmente no Município de Belo Horizonte, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.628/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.630/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município

de Três Marias.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.630/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

dos Idosos Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município de Três Marias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso III, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Conselho Central

de Curvelo da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.630/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.632/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores de Lingerie, com sede no

Município de Nova Resende.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.632/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores de Lingerie, com sede no Município de Nova Resende.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Cabe ressaltar que o Código Civil Brasileiro, em seu art. 61, estabelece que, em

caso  de  omissão  sobre  a  destinação  do  remanescente  do  patrimônio  líquido  da

entidade,  ele  será  destinado  a  instituição  municipal,  estadual  ou  federal  de  fins

idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.
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Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  a  fim  de  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.632/2011 com a Emenda nº 1, a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  de

Lingerie de Nova Resende - Aprolin -, com sede no Município de Nova Resende.”.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.633/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de  utilidade pública a  Associação Atlética  Águias  de  Ouro,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.633/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Águias de Ouro, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  34,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.633/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares .

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.635/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Família Restaurada, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.635/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Família Restaurada, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina  (ver  alteração

estatutária datada de 17/9/2011), no art. 13, parágrafo único, que as atividades de

seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e, no art. 32, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, inscrita no Conselho Municipal de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.635/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.637/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela  tem  por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Condomínios Horizontais – ACH –,

com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.637/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Condomínios Horizontais – ACH –, com sede no Município de Nova

Lima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  41,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  ou  a  entidade

pública;  e,  no  art.  45,  que  os  seus  Diretores,  Conselheiros,  mantenedores  ou

associados  não serão remunerados,  sendo-lhes  vedado o  recebimento  de  lucros,

bônus e vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.637/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.639/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Solar de Cultura Artística Arte Miúda, com sede no

Município de Diamantina.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.639/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Solar de Cultura Artística Arte Miúda, com sede no Município de Diamantina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 15, § 2º, que os

seus  diretores  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios.

Cabe ressaltar que o Código Civil Brasileiro, em seu art. 61, estabelece que, em

caso  de  omissão  sobre  a  destinação  do  remanescente  do  patrimônio  líquido  da

entidade,  ele  será  destinado  a  instituição  municipal,  estadual  ou  federal  de  fins

idênticos ou semelhantes ao da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.639/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.651/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  amigos  dos  Excepcionais  -  Apae  -  de

Sarzedo, com sede nesse Município.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 11/11/2011 e distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.651/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e amigos dos Excepcionais - Apae - de Sarzedo, com sede nesse

Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  14  veda  a

remuneração dos responsáveis por sua administração; e o parágrafo único do art. 46

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.651/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.652/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a entidade Projeto Bethel Resgatando Vida, com sede no Município

de Contagem.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 11/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.652/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Bethel Resgatando Vida, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição,  o parágrafo único do art.  11

veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 30 determina que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade com o mesmo

objetivo social da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.652/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira , relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.653/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Beneficente da Região Duval de Barros, com sede no

Município de Ibirité.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 11/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.653/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente da Região Duval de Barros, com sede no Município de Ibirité.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  14

veda a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 28 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.653/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A  proposição  em  tela,  de  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  resultante  do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.313/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade da

informação do peso drenado em produtos embalados”.

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

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 1.360/2011, por conter matéria de

conteúdo similar.

Vem agora o projeto a esta Comissão para, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto aos

aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposta em análise pretende assegurar ao consumidor a informação sobre o

peso drenado dos produtos alimentícios embalados.

Segundo o autor do projeto, o consumidor tem sofrido abuso devido à falta dessa

informação, necessária quando da compra dos referidos produtos.

A proposta foi  baixada em diligência  à  Secretaria  de  Estado da Saúde,  que se

manifestou por meio do Ofício nº 2098/2011, anexado ao projeto, noticiando que a

matéria já se encontra regulamentada pela Resolução nº 259, da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – Anvisa.

É oportuno lembrar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, constante

na Lei nº 8.078, de 11/9/90, assegura ao consumidor o direito à informação adequada

e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com  especificação  correta  de

quantidade, características, composição, qualidade e preço.

A competência para legislar sobre produção e consumo é concorrente da União,

dos Estados e do Distrito Federal, conforme se observa no art. 24 da Constituição da

República.

Tratando-se  de competência  concorrente,  é  prerrogativa  da  União  a  edição das

normas gerais sobre a matéria, remanescendo aos Estados a competência residual

para suplementá-las.

Relativamente  ao  caso  em  tela,  a  União  editou  a  Lei  nº  9.782,  de  26/1/99,

instituindo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criando a Agência Nacional de
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Vigilância Sanitária – Anvisa –, autarquia federal a que foi atribuída competência para

definir  a  política  nacional  de  vigilância  sanitária.  Nesse  contexto,  foi  editada pela

autarquia  a  Resolução  RDC  nº  259,  de  20/9/2002,  que  aprova  o  Regulamento

Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados.

Ocorre  que  a  referida  norma  jurídica  não  esgota  a  matéria,  embora  procure

uniformizar,  em  todo  o  território  nacional,  a  rotulagem  dos  produtos  alimentícios,

compatibilizando a norma brasileira com os instrumentos de natureza similar oriundos

do Mercosul.

Remanesce ao Estado, portanto, a competência para suplementar as normas antes

mencionadas.

Entendemos  pertinente  a  formulação  da  Emenda  nº  1,  com  o  propósito  de

uniformizar a aplicação de penalidades relativas a infrações às normas de consumo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 29/2011, com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares-  Bruno

Siqueira- Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 767/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 767/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.871/2010, institui a política estadual para a

população em situação de rua.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 2.421/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,

que institui a política estadual de combate à pobreza extrema.
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O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da

Previdência  e  da  Ação  Social  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

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

compete a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  pretende  instituir  uma  política  para  a  população  em

situação de rua no Estado, definindo o conceito de população em situação de rua e

estabelecendo princípios,  objetivos,  diretrizes  e fontes  de recursos  da política em

questão.

População  em situação  de  rua  pode  ser  definida  como o  conjunto  de  pessoas

excluídas do mercado formal de trabalho e destituídas de um local fixo de residência,

em pobreza extrema. Na maioria dos casos, pessoas nessas circunstâncias rompem

gradativamente os vínculos com instituições familiares e de trabalho. Uma vez na rua,

são estigmatizadas e excluídas pela sociedade,  o que pode gerar  sentimentos de

culpa e de fracasso, com perda da vontade de sobreviver e de desempenhar tarefas

mínimas necessárias à sobrevivência digna.

Desde  a  década  de  1960,  havia  iniciativas  de  organização  da  população  em

situação de rua em algumas cidades no País e, nos anos 1990, intensificaram-se as

mobilizações  de  entidades  da  sociedade  civil  organizada  para  a  estruturação  de

políticas públicas que pudessem auxiliar essa população a superar a sua condição de

vulnerabilidade. Dessa forma, foram sendo paulatinamente organizados encontros,

fóruns de discussões e de debates e manifestações, com a presença de pessoas em

situação  de  rua,  dos  Conselhos  de  Assistência  Social  e  de  Monitoramento  e  do

Conselho Nacional de Assistência Social, que pela primeira vez, em 2008, elegeu um

representante da população em situação de rua. Um dos marcos fundamentais dessa

mobilização  foi  a  realização  da  Marcha  para  Brasília,  em  2001,  que  envolveu

sobretudo  os  catadores  de  papel  e  a  população  de  rua.  As  reivindicações  são,

principalmente,  a  redução da  violência  e  do  preconceito  e  a  criação  de  políticas
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públicas capazes de promover a autonomia e a saída desse segmento das ruas.

A partir de 2004, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS

–  propôs  o  debate  e  incluiu  em  sua  agenda  a  formulação  de  políticas  públicas

voltadas  especificamente  para  a  população  em  situação  de  rua.  Junto  com

representantes de Estados, Municípios, Igreja e entidades não governamentais que

trabalham com esse segmento populacional, o MDS procurou aprimorar os conceitos

e traçar políticas públicas integradas de proteção social, o que culminou na edição do

Decreto nº 7.053, de 23/12/2009, que institui a Política Nacional para a População em

Situação  de  Rua  e  o  Comitê  Intersetorial  de  Acompanhamento  e  Monitoramento

desse grupo populacional.

Em 2007 e 2008, foi realizada pesquisa nacional sobre essa população pelo MDS.

De acordo com essa pesquisa,  31.922 pessoas vivem nas ruas ou pernoitam em

instituições  nos  71  Municípios  pesquisados,  o  que  corresponde  a  0,061%  da

população. É uma população predominantemente masculina, com idade entre 25 e 44

anos,  e  substancialmente  composta  de  negros  e  pardos.  A maioria  sabe  ler  e

escrever, mas 95% não estudam atualmente. Os principais motivos pelos quais essas

pessoas passaram a viver e morar na rua são alcoolismo, drogas,  desemprego e

desavenças com familiares.

Em relação à  ocupação,  70,9% exercem alguma atividade remunerada.  Apenas

15,7% das pessoas pedem dinheiro como principal meio para a sobrevivência. Esses

dados são fundamentais para desmistificar a ideia de que a população em situação

de rua é composta somente por mendigos e pedintes. Os que pedem dinheiro para

sobreviver são minoria, mas os níveis de renda são muito baixos: a maioria, 52,6%,

recebe entre R$ 20,00 e R$ 80,00 semanais.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, além de

aprimorar a redação dos dispositivos da proposição, institui o Comitê Intersetorial de

Acompanhamento  e  Monitoramento  da  Política  Estadual  para  a  População  em

Situação  de  Rua  –  PPSR  –,  composto  paritariamente  por  representantes  da

sociedade  civil,  ou  seja,  entidades  de  representação  desse  segmento,  e  das

secretarias de Estado que tenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente

com a matéria. O Comitê tem entre suas competências acompanhar a implementação
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e  monitorar  o  desenvolvimento  da  PPSR;  propor  medidas  para  assegurar  a

articulação intersetorial das políticas públicas, bem como formas e mecanismos para

sua divulgação.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  a  proposição  anexada.  O  Projeto  de  Lei  nº

2.421/2011,  de  autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  objetiva  instituir  a  Política

Estadual de Combate à Pobreza Extrema. A proposição anexada abrange um público

mais  genérico,  no  qual  está  inserida  a  população  em  situação  de  rua.  Como  a

população  de rua  é  a  de  maior  vulnerabilidade no contexto  da  pobreza extrema,

consideramos  necessário  priorizá-la  no  projeto  para  garantir  a  eficácia  e  o

direcionamento das ações a esse segmento, que historicamente está à margem das

prioridades dos poderes públicos. Por esse motivo, não encontramos justificativa para

incorporar dispositivos da proposição anexada à proposição em análise.

Consideramos que a proposição em tela contribui para garantir  à população em

situação de rua o acesso aos serviços e programas que integram as políticas públicas

de saúde, educação, assistência social, moradia, segurança, lazer e cultura, trabalho

e renda. Além disso, o projeto traz dispositivos fundamentais para a consolidação da

política como a produção, sistematização e disseminação de dados e indicadores; a

capacitação permanente dos profissionais e gestores; a articulação intersetorial e o

desenvolvimento de ações educativas permanentes. Dessa forma, somos favoráveis

à sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 767/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Luiz Carlos Miranda - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do desarquivamento do
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Projeto  de  Lei  nº  436/2007,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “dispõe  sobre  o

acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras providências”.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça; de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  comento  tem  por  objetivos  obrigar  o  comércio  varejista  a

disponibilizar  para  os  consumidores  sacos  ou  sacolas  de  material  reciclável  ou

biodegradável para acondicionamento de mercadorias; instituir a taxa de reciclagem

de embalagens, a ser recolhida pelo comércio varejista; condicionar o licenciamento

ambiental  ao atendimento  das determinações mencionadas;  e  obrigar  o Estado a

incentivar o consumidor a usar sacolas de uso permanente para acondicionamento de

produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da proposição

e concluiu por sua juridicidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, com o

fim de sanar as imperfeições técnicas e os vícios de ordem constitucional verificados

no projeto original.

A utilização de sacolas de todo tipo - recicláveis e não recicláveis, biodegradáveis e

não  biodegradáveis  -  comporta  exame  amplo  sob  a  perspectiva  do  direito.  Na

produção,  o  poder  público  pode  exigir  certas  características  físico-químicas,  com

base  na  competência  constitucional  estabelecida  no  art.  24,  V,  da  Constituição

Federal. Pode, também, restringir determinados usos, com base no inciso VI desse

mesmo artigo,  que  trata  de  sua  competência  legislativa  em  matéria  de  natureza

ambiental.

Em quase todos os Municípios mineiros, grande parte dos comerciantes varejistas

fornece  gratuitamente  para  os  consumidores  sacolas  plásticas  descartáveis  para
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embalar as mercadorias adquiridas. Realmente, elas são práticas, resistentes e, após

essa utilização inicial, as pessoas encontram outras formas de utilizá-las, como, por

exemplo, para acondicionar o lixo doméstico. Para o comércio, apresentam grande

vantagem, pois  têm custo reduzido,  cativam o cliente e,  principalmente,  permitem

estampar a marca do estabelecimento, funcionando como um eficiente instrumento

de “marketing”.

Entretanto, grande tem sido a discussão em torno do perigo que tais embalagens

representam para a sociedade, pois não são biodegradáveis. A preocupação com o

aquecimento  global  tem  levado  a  soluções  interessantes  para  preservar  o  meio

ambiente.  Em  alguns  casos,  o  investimento  financeiro  para  reduzir  a  poluição  é

gigantesco  e  complexo.  Exige  também  a  alteração  de  métodos  de  produção

consolidados  e  a  utilização  de  matérias-primas  menos  poluentes  em  produtos

imprescindíveis em nosso cotidiano.

O Brasil produz anualmente mais de 210 mil toneladas de plástico-filme, matéria-

prima utilizada na fabricação dos saquinhos plásticos,  os  quais  são produzidos  a

partir  de uma resina, o polietileno de baixa densidade,  originada do petróleo,  não

biodegradável e cuja produção é poluente.

Ocorre que,  onde não existe coleta seletiva de lixo, grande parte desse plástico

acumula-se  em  aterros  sanitários,  nas  vias  públicas  e  em  lixões  a  céu  aberto,

dificultando  a  decomposição  de  materiais  biodegradáveis.  Frequentemente  restos

desse material são encontrados em rios e terrenos baldios das cidades, causando

grave  problema  ambiental,  já  que  o  plástico  demanda  um  longo  período  para

decomposição, que pode chegar a 500 anos, e menos de 10% dos sacos plásticos

são encaminhados à cadeia de reciclagem.

Tal fato se tornou uma preocupação ambiental tão grande que diversos países vêm

instituindo impostos pesados sobre as sacolas plásticas, e outros até baniram seu

uso de uma vez por todas. Na Irlanda, onde o governo passou a cobrar imposto pela

sacolinha plástica, a redução na utilização dessas embalagens hoje chega a 90% ou

cerca de um bilhão de unidades por ano a menos, uma economia de 18 milhões de

litros de petróleo no país, segundo cálculos oficiais. Em Bangladesh, desde 2002 é

proibido fabricar, comprar e até portar sacos plásticos. Quem desrespeita a lei pode
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pagar multa no valor correspondente a R$21,00 e, se for reincidente, ir para a prisão.

O que motivou a rigidez das medidas adotadas foram o entupimento de redes de

esgoto e as cheias provocadas pelo acúmulo de tais sacolas. Várias outras regiões

do mundo estão considerando a possibilidade de tomar providências similares.

Nos últimos anos, também no Brasil vêm sendo adotadas várias medidas efetivas

para minimizar o impacto das sacolas plásticas no meio ambiente.

No Estado do Paraná, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção

ao Meio Ambiente promoveu, em 2007, audiência pública na subsede do Ministério

Público do Paraná, sendo convidados os 14 maiores supermercadistas e redes de

supermercados  de  Curitiba  e  região,  para  verificar  as  providências  que  os

supermercados pretendem adotar para atenuar o problema ambiental gerado pelas

sacolas plásticas por eles distribuídas e o cronograma estipulado para esses projetos.

A iniciativa faz parte do programa Desperdício Zero, coordenado pela Secretaria do

Meio Ambiente, que tem como objetivo reduzir em 30% o volume de lixo gerado e

eliminar  os  lixões  a  céu  aberto  no  Estado.  Uma  das  principais  estratégias  do

programa  é  a  convocação  dos  grandes  geradores  de  resíduos  para  discutir

alternativas  visando  ao  reaproveitamento  ou  à  reciclagem  dos  materiais,  ou,  até

mesmo, à mudança de padrões de consumo para atitudes mais sustentáveis.

Em  Maringá,  foi  lançado,  em  fevereiro  do  mesmo  ano,  o  projeto  Sacolas

Ecológicas,  com  o  objetivo  de  incentivar  práticas  de  preservação,  recuperação  e

educação  ambiental.  O  projeto  tem  como  parceiros  a  Prefeitura  de  Maringá,  o

Ministério Público, a Polícia Ambiental, a Associação Comercial e a Associação dos

Supermercadistas  do  Norte  do  Paraná.  Ressalte-se  que,  na  ocasião,  o  Prefeito

Municipal  assinou o Decreto nº  122,  de 2007,  determinando a todos os órgãos e

entidades  da  administração  direta  e  indireta  que  utilizem  apenas  sacos  de  lixo

oxibiodegradáveis.

No Senado Federal, tramita o PLS nº 00259/2007, de autoria da Senadora Maria do

Carmo Alves, que dispõe sobre o Programa de Substituição de Embalagens Plásticas

Convencionais por Congêneres Biodegradáveis. A proposta é substituir, no prazo de

cinco  anos,  o  uso  de  embalagens  e  sacos  plásticos  convencionais  pelo  de

congêneres fabricados com plástico biodegradável, que poderá ser decomposto pela
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ação dos micro-organismos presentes no solo.

No  Estado  do  Mato  Grosso,  o  Presidente  da  Comissão  do  Meio  Ambiente  da

Assembleia Legislativa apresentou, em maio de 2007, um projeto de lei que prevê a

substituição de sacolas plásticas para acondicionamento do lixo por  sacos de lixo

ecológicos.

Existem várias maneiras de amenizar o impacto provocado pelas sacolas plásticas.

A conscientização do problema é o primeiro passo, e a reciclagem do lixo doméstico

também deve ser incentivada. Em alguns países, incentiva-se o uso da sacola de

pano  para  o  transporte  das  mercadorias.  Também  se  apresenta  como  opção  a

adoção  das  sacolas  oxidegradáveis,  feitas  de  material  que  se  decompõe  sem  a

necessidade de ser enterrado, apenas pela atuação da temperatura do ambiente. Sua

desintegração ocorre, no máximo, em 18 meses.

O  projeto  de  lei  em  pauta  pretende  propor  uma  solução  para  esse  problema,

dispondo  sobre  a  matéria  no  âmbito  do  Estado e  estatuindo que os  sacos  e  as

sacolas fornecidas pelo comércio varejista para acondicionamento de mercadorias

deverão ser confeccionados em material reciclável e biodegradável.

Não  obstante  o  caráter  meritório  da  proposição,  cumpre-nos  tecer  algumas

considerações.

Uma delas diz respeito à atual capacidade da indústria de sacos e sacolas plásticas

de produzir esse artigos em quantidade suficiente para atender à demanda, e outra à

situação da indústria produtora de sacos e sacolas plásticas e à futura situação de

milhares  de  pessoas  que  trabalham na  atividade de reciclagem  de plásticos.  Em

virtude dessas questões, entendemos necessário conceder um prazo legal para que

se possibilite a adaptação e a operacionalização da medida, digamos,  180 dias a

contar da publicação da nova lei. Tanto no projeto original quanto no Substitutivo nº 1,

a vigência da lei dar-se-á na data de sua publicação.

Outra  cláusula  que merece  nova  redação  diz  respeito  às  penalidades  a  serem

aplicadas por descumprimento da pretendida norma. Consideramos conveniente que

elas sejam as mesmas estabelecidas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de

1990, que consubstancia o Código de Defesa do Consumidor, já que o projeto trata

de  relação  de  consumidor.  Notemos  que  as  sanções  ali  previstas  são  de  cunho
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administrativo,  podendo  ser  aplicadas  cumulativamente,  sendo  a  pena  de  multa

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condições

econômica do fornecedor, revertendo-se os valores cabíveis para fundos da União ou

para fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor, conforme o caso. A

multa  será  aplicada  em  montante  não  inferior  a  duzentas  e  não  superior  a  três

milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência - Ufir.

Para atender a essas objeções e aprimorar a proposição, levando-se em conta os

debates promovidos em audiências públicas realizadas por esta Comissão e pela de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  apresentamos, ao final desta peça

opinativa, o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1o turno, do Projeto de Lei nº

1.023/2011 na forma do Substitutivo nº 2, nos termos que se seguem, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  vedada  a  comercialização  ou  distribuição  gratuita,  no  âmbito  do

Estado, de sacos e sacolas plásticas descartáveis destinados ao acondicionamento

de  mercadorias  no  comércio  varejista  que  não  sejam  oxibiodegradáveis  ou

biodegradáveis.

Parágrafo único - Os sacos e sacolas de que trata o "caput" deverão contar com a

certificação  de  órgão  técnico  ou  outra  entidade  reconhecida  que  ateste  a  sua

característica e qualidade.

Art. 2º - Ficam os fornecedores que comercializarem sacos ou sacolas retornáveis

obrigados a dar garantia de um ano do produto, salvo em caso de uso inadequado

pelo consumidor.

Art. 3º - Ficam proibidas a comercialização ou a distribuição de que trata o art. 1º

após  dois  anos  contados  da  publicação  desta  lei  nos  Municípios  onde  não  haja

unidade de compostagem industrial.
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Art.  4º  -  O  descumprimento  do  comando previsto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro

de 1990.

Art.  5º -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos órgãos de fiscalização de

defesa do consumidor a fiscalização e aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Duarte Bechir - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.237/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.448/2008, dispõe sobre a criação de postos

de coleta de medicamentos de uso doméstico com prazo de validade vencido e dá

outras providências.

Foram anexados à proposição em análise o Projeto de Lei nº 1.592/2001, que “cria

o programa estadual de coleta de medicamentos vencidos ou estragados e dá outras

providências”,  bem  como o  Projeto  de  Lei  nº  1.343/2011,  que  torna  obrigatório  o

recolhimento das sobras de medicamentos em recipientes e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde,  de  Meio  Ambiente  e  Recursos

Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a  criação  de  postos  de  coleta  de

medicamentos  de  uso  doméstico  com  prazo  de  validade  vencido  e  dá  outras

providências.

Matéria semelhante tramitou nesta Casa, na forma do Projeto de Lei no 2.448/2008,

tendo recebido desta Comissão parecer por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade
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e ilegalidade.

Submetida a novo exame, entendemos que a medida consignada no projeto de lei

em análise apresenta os mesmos problemas dos citados projetos.

A seguir, transcrevemos os principais argumentos apresentados por esta Comissão

quando  da  apreciação  dos  projetos  mencionados,  os  quais  demonstram  a

inviabilidade jurídica da proposição em epígrafe.

“As  mudanças  no sistema de  saúde instituídas  pela  Constituição  vigente  foram

consubstanciadas na Lei nº 8.080, de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, que dispõe

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e para a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (...)

Conforme determinam a alínea “a” do inciso I e o inciso VI do art. 6º da Lei nº 8.080,

de 1990, estão incluídos no campo de atuação do SUS a execução de ações de

vigilância sanitária e o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias

de interesse para a saúde, matéria de que trata a proposição (...)

A matéria é regulada pela Lei  nº  5.991,  de 1973,  que “dispõe sobre o controle

sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos

e dá outras providências”, e pela Lei nº 6.360, de 1976, que “dispõe sobre a vigilância

sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos

e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos e dá outras providências”.

O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos

e correlatos rege-se, em todo território nacional, pelo disposto nos arts. 1º e 2º da Lei

nº 5.991, de 1973, cujas disposições abrangem as unidades do serviço público civil e

militar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere

aos conceitos, definições e responsabilidades relativos ao tema (...)

A Lei nº 6.360, de 1976, determina que somente poderão armazenar ou expedir os

medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, os cosméticos e os

saneantes as empresas autorizadas para tal fim pelo Ministério da Saúde e cujos

estabelecimentos  tenham  sido  licenciados  pelo  órgão  competente  das  unidades

federativas em que se localizam (...)

As instruções do Ministério da Saúde sobre a matéria estão contidas na Portaria nº

802, de 1998, que institui o sistema de controle e fiscalização em toda a cadeia de
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produtos farmacêuticos. A portaria determina que os estabelecimentos de produção,

de distribuição, de transporte e de dispensação são solidariamente responsáveis pela

qualidade e pela segurança dos produtos farmacêuticos objetos de suas atividades

específicas, sendo que as empresas de distribuição e de dispensação não poderão

aceitar  a  entrada de  produtos  farmacêuticos  com especificações  não condizentes

com o estabelecido na norma, inclusive no que concerne aos prazos de validade (...)

Segundo o art.  13 da Portaria nº 802,  de 1998, as empresas autorizadas como

distribuidoras  têm  o  dever,  além  de  outros,  de  manter  a  qualidade  dos  produtos

durante todas as fases da distribuição, sendo responsáveis por quaisquer problemas

consequentes ao desenvolvimento de suas atividades.

O  distribuidor  deve  notificar  à  autoridade  sanitária  competente,  em  caráter  de

urgência, quaisquer suspeitas de alteração, adulteração, fraude ou falsificação dos

produtos, com a indicação do número do lote para averiguação da denúncia, sob

pena de responsabilização nos termos da legislação penal, civil e sanitária.

Deve também identificar e devolver ao titular do registro os produtos com prazo de

validade vencido - mediante operação com nota fiscal - ou, na impossibilidade dessa

devolução, deve solicitar orientação à autoridade competente da sua região.

É, ainda, dever do distribuidor obedecer às normas do Manual de Boas Práticas de

Distribuição, entre as quais inclui-se a obrigação de possuir procedimento operacional

escrito para plano emergencial de recolhimento e de devolução de medicamentos e

para  necessidades  urgentes  e  não  urgentes,  sendo  obrigatória  a  informação  do

recolhimento aos clientes - drogarias, farmácias e hospitais - a quem o lote tiver sido

distribuído, inclusive os localizados nos países integrantes do Mercosul (...)

Dispõe,  ainda,  sobre  a  matéria  a  Lei  nº  9.782,  de  1999,  que define  o  Sistema

Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  cria  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -

Anvisa - e dá outras providências. O art. 2º da citada lei estabelece que compete à

União,  no  âmbito  do  sistema,  definir  a  política  nacional  de  vigilância  sanitária  e

normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a

saúde,  competindo  à  Anvisa  estabelecer  normas,  propor,  acompanhar  e  executar

políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária.

Assim,  como se pode depreender  pelo  exposto,  no  âmbito do  SUS,  compete  à
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União definir e coordenar os seus sistemas, bem como estabelecer normas, cabendo

aos Estados apenas suplementá-las, no que lhe for peculiar.

A matéria objeto da proposição em tela encontra-se exaustivamente disciplinada

nas  normas  federais  de  caráter  nacional  já  mencionadas,  não  apresentando

inovações”.

Em reunião realizada em 4/8/2011, foi aprovado requerimento desta Comissão para

que a proposição fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim

de  que  essa  apresentasse  subsídios  para  a  análise  da  matéria.  Em  resposta,

encaminhada por meio da Nota Técnica SAF/SES/MG nº 2011.09.21, emitida pela

Superintendência  de  Assistência  Farmacêutica,  aquele  órgão  informou  que  foi

constituído um Grupo Temático de Trabalho de Medicamentos - GTT - no âmbito da

Anvisa com o objetivo de elaborar propostas de modelagem de logística reversa dos

resíduos de medicamentos.

De acordo com dados colhidos da referida nota técnica, o GTT reúne atores de

ampla  representatividade:  34  instituições da  área farmacêutica,  representantes  do

setor  produtivo,  do  setor  de  resíduos,  do  setor  público,  de  todos  os  níveis  da

federação, além de entidades profissionais e instituições de ensino.

Portanto,  seja por  razões jurídicas,  ligadas à competência para legislar  sobre a

matéria, seja por razões de conveniência, para não se correr o risco de criar norma

estadual  contrária  à  que  está  em  processo de  criação  no  nível  federal,  seja  por

razões  ligadas  à  própria  adequação  do  projeto,  tendo  em  vista  a  grande

representatividade dos atores reunidos para discutir a matéria em nível nacional, a

viabilidade da proposição em comento fica prejudicada.

Pelas  mesmas  razões,  os  projetos  de  lei  anexos,  tanto  o  que  cria  o  programa

estadual  de  coleta  de  medicamentos  vencidos  ou  estragados  e  dá  outras

providências,  como  o  que  torna  obrigatório  o  recolhimento  de  sobras  de

medicamentos em recipientes adequados, também encontram obstáculos jurídicos a

sua tramitação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 1.237/2011.
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.731/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em epígrafe  “proíbe a

cobrança por uso de banheiro instalado nos 'shopping centers' no âmbito do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Por meio do art. 1º da proposição, proíbe-se a cobrança pelo uso de banheiro em

“shopping centers”  instalados no  Estado.  O autor  argumentou,  na justificação que

acompanha a proposição, que a “cobrança de taxa para utilização de banheiros em

centros comerciais configura prática lesiva aos interesses do consumidor. É preciso

lembrar que as dependências dos 'shopping centers' são espaços públicos por onde

circulam  diariamente  milhares  de  pessoas.  A  referida  cobrança  sobrepõe-se  ao

interesse meramente econômico, atentando contra a dignidade humana”.

No que diz respeito aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição, os quais

compete  a  esta  Comissão  analisar,  não  vemos  óbice  à  deflagração  do  processo

legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que o tema objeto da proposição não se

enquadra  nas  matérias  de  iniciativa  legislativa  privativa  previstas  no  art.  66  da

Constituição Estadual. No que se refere à competência para legislar sobre o tema, o

Estado pode fazê-lo com respaldo no art. 24, VIII, da Carta Magna.

Ademais, a medida proposta confere densidade normativa ao preceito do art. 5º,

XXXII, da Constituição da República, segundo o qual “o Estado promoverá, na forma
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da  lei,  a  defesa  do  consumidor”.  Não  se  pode  olvidar,  também,  que  a  ordem

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por

fim  assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme  os  ditames  da  justiça  social,

observados, entre outros princípios, o de defesa do consumidor (art. 170, V, CR/88).

Em resumo, não vemos óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.731/2011.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.504/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Arlen Santiago, tem como objetivo

proibir  a  comercialização  e  distribuição  de  canudos  plásticos  flexíveis  sem  que

estejam embalados individualmente.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre-nos  mencionar,  inicialmente,  que  matéria  semelhante  já  tramitou  nesta

Casa. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.967/2004, que pretendia tornar obrigatório que

restaurantes, bares, lanchonetes, feiras de alimentos, ambulantes e estabelecimentos

similares  fornecessem  ao  consumidor  canudos  de  plástico  embalados

individualmente. Na ocasião, a proposta recebeu parecer favorável desta Comissão,

das Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A proposição em comento visa a obstar a comercialização e distribuição de canudos

plásticos flexíveis para o consumo de bebidas e outros alimentos líquidos sem que
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estejam embalados individualmente.

No que tange aos aspectos constitucionais,  legais e jurídicos da proposição, os

quais  cabem  a  esta  Comissão  analisar,  destaca-se  que  a  Carta  da  República

estabelece,  no art.  24,  incisos V e VIII,  que compete à União,  aos Estados e ao

Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  produção,  consumo  e

responsabilidade por  dano ao consumidor.  Sobre  o tema,  portanto,  cabe à União

produzir o regramento geral, competindo aos Estados e ao Distrito Federal realizar a

disciplina específica, a fim de atender às suas particularidades. Conforme estabelece

o § 3º do art. 24 do Texto Constitucional, verificada a inexistência de norma geral, os

Estados exercerão a competência legislativa plena. Cumpre-nos mencionar que as

normas  federais  que  dispõem  sobre  a  proteção  à  saúde  do  consumidor,

consubstanciadas  em  leis  e  regulamentos  editados  pela  Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária, não tratam do tema de modo específico e, assim, compete ao

Estado a disciplina do tema.

Acrescente-se a isso, ainda, que, como medida de higiene, o projeto apresenta-se

como meio de proteção à saúde e, nessa linha, está em consonância com o art. 24,

inciso XII, da Carta Magna. É oportuno lembrar que esta Casa Legislativa aprovou,

em 24/9/99,  a Lei  nº  13.317,  denominada Código  de  Saúde do Estado de Minas

Gerais, que considera fatores determinantes e condicionantes da saúde da população

a alimentação e o saneamento, bem como as ações destinadas a garantir bem-estar

físico, mental e social às pessoas e à coletividade.

Por  fim,  vale  mencionar  que  a  conveniência  e  a  oportunidade  da  adoção  das

medidas propostas serão oportunamente analisadas pela Comissão de Saúde.

Conclusão

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.504/2011.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.572/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em  exame é  de  autoria  do  Deputado Doutor  Viana e  tem por

objetivo alterar o art. 3º da Lei nº 17.699, de 4/8/2008, que autoriza o Poder Executivo

a doar à Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma – o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça examinou a matéria  preliminarmente e  a

considerou  jurídica,  constitucional  e  legal  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  Lei  nº  17.699,  de  2008,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação

Educacional Lucas Machado – Feluma – um terreno com área de 357.798m², situado

no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, para a implantação de cursos de

graduação do ensino superior e atividades correlatas de instituição de ensino superior

mantida por essa Fundação. Em seu art. 2º, estabelece, como encargos da doação, o

cumprimento  das  obrigações  assumidas  no  Projeto  de  Implantação do Centro  de

Extensão  da  Fundação,  consistentes  na  instalação  de  Ambulatório  Integrado  de

Atenção à Saúde e Educação, de um complexo de ensino superior e do Hospital-

Escola de Lagoa Santa; a destinação de 10% das vagas para bolsas acadêmicas

integrais; e a implementação do Programa de Internato de Saúde Coletiva – Internato

Rural,  no Município  de Lagoa Santa e nos Municípios vizinhos que manifestarem

interesse.

Ainda, no art. 3º, a norma prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se,

a qualquer tempo, a partir  da data da lavratura da escritura pública de doação, a

Feluma  deixar  de  cumprir  quaisquer  das  obrigações  firmadas  no  Projeto  de

Implantação do Centro de Extensão da Fundação ou se, findo o prazo de três anos

contados da mesma data, não tiver sido dada ao imóvel a destinação prevista no

parágrafo único do art. 1º.
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O Projeto de Lei nº 2.572/2011 pretende alterar o art. 3º da Lei nº 17.699, de 2008,

com a finalidade de estender o prazo original de três para dez anos, contados da

lavratura da escritura pública de doação, para a reversão do bem ao patrimônio do

Estado caso não lhe tenha sido dada a destinação prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça considerou

mais apropriada a edição de nova lei, uma vez que, em respeito ao tempo decorrido

após  a  transferência  de  domínio  do  terreno,  não  se  trata  de  simples  alteração

numérica do prazo.

Em decorrência disso, apresentou o Substitutivo nº 1, que concede ao donatário o

prazo de dez anos, contados da publicação da nova lei, para a execução das obras

destinadas à implantação de cursos de graduação do ensino superior e atividades

correlatas de instituição de ensino superior mantida pela Feluma, dispõe que o bem

reverterá ao patrimônio do Estado se, a qualquer tempo, a Feluma deixar de cumprir

quaisquer das obrigações firmadas no Projeto de Implantação do Centro de Extensão

da Fundação e revoga o art. 3º da Lei nº 17.669, de 2008.

Cabe destacar que, nos três primeiros anos em que a Fundação teve a titularidade

do imóvel, só lhe foi possível conseguir a licença ambiental para as obras, concedida

em 30/8/2010, e o Parecer Técnico da Diretoria de Infraestrutura Física da Secretaria

de Estado de Saúde, emitido em 31/8/2011. Fica claro que, para a concretização do

empreendimento, que tanto vai beneficiar a população mineira, há necessidade de

ampliação do prazo.

A  proposição  em  exame  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário e não acarretar repercussão na lei  orçamentária,  pois trata tão somente de

dilatar o prazo inicialmente dado para a realização das obras.

Encontra-se, portanto, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.572/2011, no 1°
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turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Doutor Viana - João Vítor Xavier -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por  meio  da  Mensagem nº  130/2011,  a  proposição em epígrafe,  de  autoria  do

Governador  do Estado,  autoriza  a Companhia de Desenvolvimento Econômico de

Minas Gerais - Codemig - a constituir subsidiárias.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  tem  o  propósito  de  autorizar  a  Companhia  de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – a constituir subsidiárias

nas formas admitidas em lei, respeitadas as normas do Sistema Financeiro Nacional

aplicáveis,  com  a  finalidade  de  realizar  operações  estruturadas  de  mercado

relacionadas  a  seus  direitos  ou  ativos.  Autoriza,  ainda,  as  subsidiárias  a  serem

instituídas  a  participar  de  empresas  privadas,  nos  termos  do  art.  37,  XX,  da

Constituição da República.

Por outro lado, o projeto permite a cessão de empregados da Codemig para as

suas subsidiárias, observados os direitos assegurados em lei e em acordos coletivos

de trabalho e garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

Estabelece também que a mencionada empresa poderá fornecer apoio operacional,

logístico, administrativo e técnico à operação de suas subsidiárias.
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Na justificação do projeto, o Chefe do Poder Executivo alega que essas subsidiárias

“viabilizarão o incremento da capacidade de alavancagem financeira da Companhia e

permitirão o melhor atendimento ao interesse de seus acionistas, mantendo-a, ainda,

atualizada frente às oportunidades e dinamismo do setor mineral, que tem evoluído

para  uma  integração  com  os  mercados  financeiros  e  de  capitais,  para  além  da

cotação de 'commodities' em bolsa, mais recentemente”.

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  a  criação  da  Codemig  como  sociedade  de

economia mista resultou da Lei nº 14.892, de 2003, que alterou a denominação e o

objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais - Comig. Nos termos do art. 2º da

redação original  dessa lei,  compete à Codemig realizar as seguintes atividades: a

contratação ou a execução de projeto, obra, serviço ou empreendimento que atenda

ao objetivo de desenvolvimento do Estado; a realização de atividade de estímulo ao

desenvolvimento econômico do Estado, em caráter complementar;  a pesquisa e a

lavra de minério em qualquer parte do território nacional e internacional; a pesquisa e

a exploração de recursos hidrominerais em qualquer parte do território nacional; e a

construção  e  a  administração  de  hotéis  e  o  fomento  do  turismo  nas  estâncias

hidrominerais e turísticas do Estado, entre outras atribuições.

Posteriormente, foi editada a Lei nº 18.375, de 2009, a qual ampliou as atribuições

da  Codemig,  entre  as  quais  se  destacam  as  seguintes:  a  participação  em

empreendimento  econômico  em  parceria  com  empresas  estatais  ou  privadas;  a

contratação  de  parceria  público-privada,  observada  a  legislação  pertinente;  e  a

participação em empresa privada dos setores minerossiderúrgico e metalúrgico com a

qual mantenha parceria. A citada lei atribuiu explicitamente à Codemig a competência

para a gestão patrimonial dos bens imóveis do Estado, mediante a celebração de

convênios em cada caso. Ademais, a redação original do art.  3º da Lei nº 14.892

autorizou  o  Poder  Executivo  a  promover,  nos  termos  da  legislação  federal,  as

medidas  necessárias  para  a  transformação  da  Codemig  em  empresa  pública,

contanto que o Estado mantivesse em seu poder, no mínimo, 51% das cotas. Não

obstante a modificação ulterior desse dispositivo pelo art. 2º da Lei nº 18.375, o qual

deu nova redação ao preceito e suprimiu a dita autorização, a transformação efetiva

da natureza jurídica dessa entidade ocorreu em 24/12/2010, quando a Assembleia



261
____________________________________________________________________________

Geral Extraordinária – AGE – decidiu transformar a companhia, que era sociedade de

economia  mista,  em  empresa  pública,  com  a  exclusão  dos  acionistas  privados,

mantendo-se a forma de sociedade anônima, nos termos do art. 42 do Estatuto Social

da Codemig e do art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 200, de 1967, com a redação dada pelo

art.  1º  do  Decreto-lei  nº  900,  de 1969.  A ata contendo a deliberação da AGE da

Companhia  sobre  essa  mudança  foi  publicada  no  diário  oficial  do  Estado  de

19/2/2011, na pág. 48. Assim, o art. 1º do estatuto social da entidade foi modificado e

passou a ter a seguinte redação: “a Codemig é uma empresa pública, organizada sob

a forma de sociedade por ações, de capital autorizado, organizada pelo Estado de

Minas Gerais”.

Portanto, de acordo com a sistemática legal em vigor, a Codemig é uma empresa

pública  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  em

conformidade com o disposto no art. 12, VI, “b”, da Lei Delegada nº 179, de 2011, que

dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder

Executivo  do  Estado.  Disposição  análoga  consta  no  art.  153,  II,  “b”,  2,  da  Lei

Delegada nº 180, de 2011, o qual  determina que a Companhia integra a área de

competência da mencionada Pasta, mediante vinculação.

As normas básicas relativas à criação de subsidiárias das empresas estatais estão

previstas na Constituição da República e na Carta mineira. Ambas condicionam a

instituição  de  tais  empresas  à  prévia  autorização  legislativa,  o  que  atesta  a

necessidade  de  utilização  do  processo  legislativo  formal  para  o  tratamento  da

matéria.  A Constituição da República determina, no art.  37, XX, que “depende de

autorização  legislativa,  em  cada  caso,  a  criação  de  subsidiárias  das  entidades

mencionadas no inciso anterior,  assim como a participação de qualquer  delas em

empresa  privada”.  As  entidades  a  que  se  refere  o  dispositivo  são  as  empresas

públicas e as sociedades de economia mista, as quais são pessoas de direito privado

integrantes da administração indireta.

Igualmente, o art. 14, § 4º, III, da Constituição do Estado, seguindo as diretrizes da

Lei  Maior,  determina expressamente que “depende de lei  específica a autorização

para criação de subsidiária das entidades mencionadas neste parágrafo e para sua

participação em empresa privada”.  Isso demonstra que o  assunto se submete ao
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princípio da reserva legal, não se admitindo a criação de entidade dessa natureza

sem a manifestação prévia do Poder Legislativo. Todavia, é preciso esclarecer que a

lei autorizativa, por si só, não cria a subsidiária. A instituição efetiva da empresa só

ocorrerá a partir do registro de seu estatuto na Junta Comercial do Estado de Minas

Gerais.  Enquanto o  Executivo não tomar  essa providência,  a subsidiária  não terá

existência jurídica e, consequentemente, não poderá exercer as atividades previstas

na lei nem editar atos ou celebrar contratos ou convênios administrativos. Isso porque

a existência das pessoas jurídicas com personalidade de direito privado começa com

a inscrição de seus atos constitutivos no órgão competente.

Quanto  ao  enquadramento  da  subsidiária  na  administração  pública,  convém

mencionar o disposto no art. 14, § 1º, da Carta mineira, o qual elenca as entidades

componentes  da  administração  indireta  ou  descentralizada,  entre  as  quais  se

destacam “as demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do

Estado”. De acordo com essa dicção normativa, as subsidiárias a serem criadas pela

Codemig, independentemente da forma jurídica de que se revestirem, integrarão a

administração  indireta  do  Executivo,  sujeitando-se  aos  princípios  constitucionais

norteadores  da  atividade  administrativa.  Tais  subsidiárias  serão  controladas

diretamente pela Codemig e indiretamente pelo Estado.

É oportuno assinalar que o projeto faculta à Codemig, empresa de primeiro grau ou

primária,  a  constituir  subsidiárias,  respeitadas  as  regras  do  Sistema  Financeiro

Nacional  aplicáveis  à  matéria.  Além  disso,  as  subsidiárias  somente  poderão  ser

instituídas para desempenhar atividades compatíveis com os objetivos institucionais

da empresa primária,  não se  admitindo o  exercício  de  atividade  estranha.  Nesse

ponto, ensina José dos Santos Carvalho Filho:

“A subsidiária tem apenas o objetivo de se dedicar a um dos segmentos específicos

da entidade primária, mas como esta é quem controla a subsidiária, ao mesmo tempo

em que é diretamente controlada pelo Estado, é este, afinal, quem exerce o controle,

direto ou indireto, sobre todas” (Manual de Direito Administrativo, 24. ed. São Paulo:

Lumen Juris, 2011, p. 456).

A  competência  institucional  que  ora  se  pretende  atribuir  às  subsidiárias  da

Codemig, a realização de operações estruturadas de mercado relacionadas a seus
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direitos  ou  ativos,  tem correlação com a  natureza  das  atividades  da empresa de

primeiro grau. Nem poderia ser diferente, pois, se a subsidiária somente pode ser

criada para desenvolver um segmento ou ramo específico da empresa primária, é

necessário que haja  pertinência temática  entre  as  atividades exercidas por  essas

entidades.  Caso  contrário,  estar-se-ia  diante  de  outro  instituto  jurídico,  e  não  de

empresa subsidiária propriamente dita.

Embora  o inciso XX do art.  37  da  Constituição da República  estabeleça que a

criação  de  subsidiárias  das  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista

depende de autorização legislativa, em cada caso, levando o intérprete a entender

que haveria uma lei específica para cada subsidiária  a ser criada,  esse não foi o

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Este, no julgamento da ADI nº 1.649, que

questionava a constitucionalidade da Lei Federal nº 9.478, de 1997, a qual autorizou

a Petrobras a constituir subsidiárias, entendeu que a autorização legislativa específica

só é aplicável para a criação de sociedades de economia mista e empresas públicas,

não alcançando as subsidiárias distintas da sociedade matriz.  Assim, é compatível

com o ordenamento constitucional em vigor a autorização genérica para a instituição

de empresas subsidiárias distintas da empresa-mãe. O mesmo argumento pode ser

utilizado  para  a  participação  das  subsidiárias  em  empresas  privadas,  sendo

dispensável a autorização legislativa específica.

O posicionamento do Pretório Excelso deixa claro que a criação de subsidiárias das

empresas estatais está condicionada à prévia autorização legislativa, nos termos do

art. 37, XX, da Carta Magna. Entretanto, não há necessidade de edição de uma lei

específica para cada subsidiária a ser instituída, de modo que a simples autorização

genérica para a criação de subsidiárias atenderia às exigências constitucionais, o que

demonstra que o projeto está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal.

No que diz respeito às regras de iniciativa privativa para a deflagração do processo

legislativo, saliente-se que a criação de empresas públicas, sociedades de economia

mista  e  suas  subsidiárias  no  âmbito  do  Executivo  depende  da  discricionariedade

política do Governador do Estado, ao qual compete a apresentação do projeto de lei a

esta Casa legislativa. É o que se infere do disposto no art. 66, III, “e”, da Constituição
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do  Estado,  o  qual  assegura  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  iniciativa  de  lei

relacionada com a “criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta”. Como já foi dito, em Minas Gerais,

por  força  de  expressa determinação  constitucional,  as  subsidiárias  das  empresas

estatais  integram  a  administração  indireta  do  Estado,  fato  que  torna  legítima  a

iniciativa do Governador do Estado.

Finalmente, ressalte-se que o projeto permite a cessão de empregados da Codemig

para as suas subsidiárias, respeitados os direitos assegurados em lei e em acordos

coletivos de trabalho e garantido o acompanhamento do procedimento pelo sindicato

da categoria. Essa cessão de servidores, desde que prevista expressamente na lei

autorizativa,  tem fundamento jurídico  e  é  desejável,  pois,  até  que as  subsidiárias

tenham  seu  quadro  próprio  de  empregados  públicos,  é  natural  que  a  empresa

primária recorra ao instituto da cessão para que as entidades secundárias possam

exercer as suas atribuições. O princípio da legalidade, previsto no “caput” do art. 37

da Constituição Federal, exige que a atividade administrativa, nas suas mais variadas

formas,  tenha  suporte  na  lei,  o  que  justifica  a  previsão  explícita  da  cessão  de

empregados. Ademais, ressalte-se que o vínculo jurídico entre a subsidiária e seus

empregados tem natureza contratual,  sendo regido pelas normas da Consolidação

das Leis do Trabalho, de forma análoga aos empregados das empresas públicas e

das sociedades de economia mista. Isso porque as subsidiárias têm personalidade

jurídica de direito  privado e,  nessa condição,  seus agentes não se submetem ao

regime estatutário, aplicável apenas aos servidores das pessoas de direito público.

Se é lícita a cessão de empregados para essas empresas, não há óbice jurídico a

que  a  Codemig,  que  é  a  empresa  matriz,  forneça  apoio  operacional,  logístico,

administrativo e técnico à operação de suas subsidiárias, conforme consta no projeto.

Dessa  forma,  verifica-se  que  a  proposição  está  em  harmonia  com  as  normas

constitucionais  pertinentes  e  com  a  jurisprudência  do  STF,  inexistindo  óbice  que

comprometa sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.617/2011.
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Cássio Soares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 583/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº1.875/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de

instituições  financeiras,  administradoras de  cartões de  crédito,  administradoras  de

cartões de afinidade e empresas correlatas fornecerem correspondências impressas

no sistema braile quando da sua solicitação.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 668/2011, de autoria do Deputado Fred Costa.

A  Presidência  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  em  virtude  da

promulgação da Resolução nº 5.344, de 4/3/2011, que criou a Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e atendendo a requerimento apresentado

pela  referida  Comissão,  encaminhou  a  ela  o  projeto  de  lei  em  análise  para  que

exarasse parecer no 2º turno.

Portanto, aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, o

projeto vem agora a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos

do art. 102, XX, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição  objetiva  obrigar  as  instituições  financeiras,  as  administradoras  de

cartões  de  crédito  e  de  cartões  de  afinidade  e  as  empresas  correlatas  a  adotar

medidas que facilitem o acesso do consumidor com deficiência visual aos serviços

por elas oferecidos.

A medida proposta está sintonizada com o princípio de inclusão da pessoa com

deficiência à sociedade. A Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, vem contribuindo

para  a  promoção  de  acessibilidade,  mediante  a  determinação  da  supressão  de

barreiras  e  de  obstáculos  nas  vias  e  espaços  públicos,  no  mobiliário  urbano,  na
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construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Outra

norma  de  extrema  relevância  para  a  garantia  dos  direitos  das  pessoas  com

deficiência é a Lei nº Federal nº 8.213, de 24/7/91, que estabelece reserva de vagas

de emprego para essas pessoas.

Os deficientes visuais ficam na dependência de terceiros para a leitura dos extratos

e da correspondência enviada por instituições financeiras, muitas vezes de natureza

confidencial,  passando  pelo  constrangimento  de  terem  suas  correspondências

violadas, o que contraria o direito à privacidade, garantido constitucionalmente. O art.

5º, XII, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência

e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo

nos casos que especifica.

Na forma do vencido no 1º turno, a proposição em epígrafe, além de obrigar as

instituições financeiras e as administradoras de cartão de crédito e de cartões de

afinidade a emitir  gratuitamente correspondência e documentos em braile,  quando

solicitadas, também as obriga a instalar os equipamentos de informática adequados

ao atendimento das pessoas com deficiência visual.

Entendemos  que  o  Estado  deve  incluir  em  seu  ordenamento  jurídico  normas

destinadas a garantir os direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e

julgamos que o projeto de lei em análise contribui para a autonomia e independência

dessas pessoas. Reiteramos, portanto, o posicionamento adotado no 1º turno pela

Comissão  do  Trabalho,  da  Ação  e  da  Previdência  Social  e  nos  manifestamos

favoravelmente à proposição.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

583/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Elismar Prado - Sargento Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 583/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras de
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cartões de crédito e de cartões de afinidade ao atendimento de deficientes visuais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As instituições financeiras e as administradoras de cartões de crédito e de

cartões de afinidade estabelecidas no Estado ficam obrigadas a emitir gratuitamente,

mediante solicitação, correspondência e documentos em braile, assim como a instalar

equipamentos de informática adequados ao atendimento dos deficientes visuais.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Fica revogada a Lei nº 13.738, de 20 de novembro de 200.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.188/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, “fixa a data-

base e o percentual, relativo ao ano de 2011, para revisão anual dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado”.

Aprovado em 1º turno na forma original,  retorna,  agora,  a esta Comissão,  para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Por determinação da Presidência desta Casa, o Projeto de Lei nº 2.698/2011, de

autoria do Procurador-Geral de Justiça, foi anexado ao projeto em epígrafe.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo fixar o dia 1º de maio como data-base para

revisão dos vencimentos e dos proventos dos servidores do Ministério  Público do

Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da

República. Propõe, também, a revisão do valor dos multiplicadores a que se referem

o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 2010, reajustando-os em 6,51%, a partir de

1º/5/2011.

O  Procurador-Geral  de  Justiça,  por  meio  do  ofício  que  encaminhou  o  projeto,

informou  que  as  medidas  a  serem  implementadas  visam  cumprir  preceito

constitucional e atender à Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº

53, de 2010.
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Quanto à repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  2000 – Lei  de Responsabilidade Fiscal  – LRF,

define despesa total com pessoal em seu art.  18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece

limitações para tais gastos.

O art. 20, II, “d”, da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Ministério

Público dos Estados não poderá exceder a 2,00% da Receita Corrente Líquida –

RCL. Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece o patamar de 1,90% como

limite prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar

que  seja  atingido  o  limite  máximo.  Entre  elas,  está  a  proibição  de  aumento,  do

reajuste ou da adequação de remuneração a qualquer título,  ressalvada a revisão

geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Com a finalidade de incorporar ao projeto em epígrafe o disposto no Projeto de Lei

nº 2.698/2011, anexado, bem como de aprimorar a técnica legislativa, apresentamos

o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.188/2011, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, abaixo.

SUBSTITUTIVO N° 1

Fixa a data-base para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado e o percentual relativo ao ano de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica fixada em 1º de maio a data-base par a a revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério  Público do Estado,  nos termos do art.  37,

inciso X, da Constituição da República.

Art. 2º - A partir de 1º de maio de 2011, o valor dos multiplicadores a que se refere o

item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a

Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Ministério

Público, modificado pela Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, fica reajustado em

9,32% (nove vírgula trinta e dois por cento), nos termos do art. 37, X, da Constituição

da República .

Art.  3º  – O disposto nesta lei  não se aplica ao servidor  inativo cujos proventos
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tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da Constituição da

República e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

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

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella - Doutor Viana -

Ulysses Gomes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.452/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, a proposição retorna a esta Comissão a

fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o

art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O  objetivo  da  proposição  em  análise  é  reduzir  a  alíquota  do  Imposto  sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidente nas

operações internas com álcool para fins carburantes, de 22% para 19%. A intenção,

conforme a mensagem do Governador, é incentivar o consumo de combustível de

fonte renovável e menos poluente e desonerar o consumidor final.

O projeto também propõe a inclusão, na legislação tributária, de regras para permitir

a  apropriação  de  crédito  do  ICMS decorrente  da  aquisição de bens  para  o  ativo

imobilizado – conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades

da empresa, como, por exemplo, edifícios, máquinas e equipamentos – em situações

que não eram consideradas  na regra  geral,  corrigindo  assim  algumas  distorções.

Desse modo, são criadas regras específicas para que, na hipótese de transferência

do  bem  entre  estabelecimentos  do  mesmo  contribuinte  localizados  no  Estado,  o

estabelecimento  que  receber  o  bem  continue  aproveitando  o  crédito  até  que  se

complete o período de apropriação; para que o estabelecimento que possua atividade
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sazonal,  possa,  mediante  autorização  do  Poder  Executivo,  suspender  o

aproveitamento das parcelas do crédito nos períodos em que não ocorrerem saídas

de mercadorias; e para que o estabelecimento que adquira o bem durante a fase de

instalação da empresa possa, mediante autorização do Poder Executivo, começar a

apropriar  as frações do crédito correspondente no mês em que se iniciarem suas

atividades operacionais. Segundo a mensagem do Governador, as mudanças tornam

mais  justa  a  legislação  tributária  e  mais  efetiva  a  aplicação  do  princípio  da  não

cumulatividade, consagrado no art. 155, § 2º, I, da Constituição da República.

A proposição sofreu alteração durante sua tramitação no 1º turno, com o objetivo de

proceder a uma uniformização de termos em toda a Lei nº 6.763, de 1975, uma vez

que o projeto adota o termo “ativo imobilizado”, enquanto, em outros dispositivos da

lei, o termo utilizado é “ativo permanente”. A Lei Federal nº 6.404, de 15/12/76, que

dispõe sobre as Sociedades por Ações, estabelece os grupos de contas que devem

constar no Balanço Patrimonial das empresas. O seu art. 178, § 1º, II, incluído pela

Lei Federal nº 11.941, de 2009, estabelece que o ativo não circulante – que agrupa os

bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade

e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade – é

composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Na redação que vigorava anteriormente, o ativo imobilizado era um dos componentes

do ativo permanente, termo que deixou de existir.

Conforme  esta  Comissão  já  se  pronunciou  no  1º  turno,  o  projeto  aprimora  a

legislação  tributária,  por  tornar  mais  justas  as  regras  relativas  à  apropriação  de

crédito  do  ICMS decorrente  da  aquisição de bens para  o  ativo  imobilizado.  Além

disso, a futura lei pode contribuir para a redução das emissões de gases causadores

do efeito estufa.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.452/2011,  no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  e  relator  -  Antônio  Júlio  -  João  Leite  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio.
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PROJETO DE LEI Nº 2.452/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – A Lei  nº 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 12 – (...)

I – (...)

i) 19% (dezenove por cento), nas operações com álcool para fins carburantes;

(...)

Art. 29 – (...)

§ 5º – (...)

4) (...)

a.5) caso o bem seja transferido em operação interna, para outro estabelecimento

do mesmo titular, antes do quadragésimo oitavo mês em que tenha ocorrido a sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal  contenha  a

informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos valores;

(...)

§ 13 – Na hipótese de que trata a alínea “a” do item 4 do § 5º deste artigo, o Poder

Executivo poderá autorizar ao contribuinte:

I – a suspender a apropriação da fração mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos)

nos  períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias,  caso em que ficará

suspensa  também  a  contagem  do  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  meses  para  o

aproveitamento do crédito correspondente ao bem do ativo imobilizado;

II  –  que adquirir  bem para o  ativo  imobilizado  durante  a  fase  de  instalação do

estabelecimento, a apropriar a primeira fração de 1/48 (um quarenta e oito avos) do

crédito correspondente no mês em que tiverem início suas atividades operacionais.”.

Art.  2º  – Fica substituída a expressão “ativo  permanente”  pela  expressão “ativo

imobilizado” no item 6 do § 1º do art. 5º, no inciso II do art. 6º, nos incisos XI e XIII do
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art. 7º, no inciso II do § 29 do art. 12, no inciso III do art. 22, no “caput” do art. 29, na

alínea “a” e na subalínea “a.4” do item 4 do § 5º do art. 29, no § 4º do art. 31, nos §§

4º,  5º,  6º  e 12 do art.  32 e no inciso VII  do art.  32-A da Lei  nº  6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.275 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.275/2011, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que dá

a denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao trecho da Rodovia MGC-494

que liga o Município de São Tiago ao entroncamento da BR-381, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.275/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia MGC-494 que liga o Município de São Tiago

à BR-381.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica denominado Rodovia Deputado José Ald o dos Santos o trecho da

MGC-494 que liga o Município de São Tiago à BR-381.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.685 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 1.685/2011,  de autoria  do Deput ado Inácio Franco,  que dá

denominação ao trecho rodoviário que liga o Município de Camanducaia ao Município

de Monte Verde, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.685/2011

Dá denominação à  Rodovia  LMG-886,  que liga  a  BR-381 ao Distrito  de  Monte

Verde, no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Deputado Agostinho Patrus  a Rodovia LMG-886, que liga

a BR-381 ao Distrito de Monte Verde, no Município de Camanducaia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.710/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.710/2011, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Centro Hípico Sapucaí de Minas Gerais – CHS-MG –,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.710/2011

Declara de utilidade pública o Centro Hípico Sapucaí de Minas Gerais – CHS-MG –,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarado de utilidade pública o Centro Hípico Sapucaí  de Minas

Gerais – CHS-MG –, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.749 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 1.749/2011,  de  autoria  do  Deput ado Fred Costa,  que dá a

denominação de Camilo Teixeira da Costa ao trecho rodoviário que liga os Municípios

de Belo Horizonte e Santa Luzia - MG 20, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.749/2011

Dá  denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-20  que  liga  o  Município  de  Belo

Horizonte ao Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Rodovia Camilo Teixeira d a Costa o trecho da MG-20 que

liga o Município de Belo Horizonte ao Município de Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.751 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 1.751/2011,  de autoria  do Deput ado Inácio Franco,  que dá

denominação  ao  trecho  da  rodovia  que  liga  o  Município  de  João  Pinheiro  ao

Município de Urucuia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.751/2011

Dá denominação à Rodovia MG-181,  que liga  a BR-040,  no Município de  João

Pinheiro, à MG-202, no Município de Urucuia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Deputado Dalton Canabrava  a Rodovia MG-181, que liga

a BR-040, no Município de João Pinheiro, à MG-202, no Município de Urucuia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.783 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.783/2011, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que dá

denominação ao trecho da Rodovia MG-217 compreendido entre o entroncamento

com a BR-116, em Teófilo Otoni, ao entroncamento com a MGT-120 em Água Boa, foi

aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.783/2011

Dá denominação  à  Rodovia  MG-217,  que liga  o  entroncamento  da  BR-116,  no

Município de Teófilo Otôni, ao entroncamento da MGC-120, no Município de Água

Boa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Deputado Aécio Cunha a Ro dovia MG-217, que liga o

entroncamento da BR-116, no Município de Teófilo Otôni, ao entroncamento da MGC-

120, no Município de Água Boa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.796 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.796/2011, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública o Univila Esporte Clube, com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.796/2011

Declara de utilidade pública o Univila Esporte Clube, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Uni vila Esporte Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.062/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.062/2011, de autoria do Deputado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Associação Mineira de Equoterapia – AME –, com sede no

Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.062/2011

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Equoterapia – AME –, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

AME –, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.064 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.064/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Irmandade  dos  Devotos  de  Nossa Senhora  do  Rosário  de

Aranha,  com sede no Município  de Brumadinho,  foi  aprovado em turno único,  na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.064/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Irmandade  dos  Devotos  de  Nossa  Senhora  do

Rosário de Aranha, com sede no Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Irm andade dos Devotos de Nossa

Senhora do Rosário de Aranha, com sede no Município de Brumadinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.120/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.120/2011, de autoria do Deputado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Especial Caminhar de Uberaba,

com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.120/2011

Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Especial Caminhar de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Especial

Caminhar de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.136/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.136/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de

Pirapetinga,  com  sede  nesse  Município,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.136/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Pirapetinga, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Pirapetinga, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.140 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.140/2011, de autoria do Deput ado Neilando Pimenta, que

declara de utilidade pública o Centro Social Profissionalizante e Cultural de Teófilo

Otoni – Cesprocto –, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.140/2011

Declara de utilidade pública o Centro Social Profissionalizante e Cultural de Teófilo

Otoni – Cesprocto –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Social Profissionalizante e

Cultural de Teófilo Otoni – Cesprocto –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.149/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.149/2011, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação Norte-Mineira de Apoio ao Autista – Anda –,

com sede no Município de Montes Claros, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.149/2011

Declara de utilidade pública a Associação Norte-Mineira de Apoio ao Autista – Anda

–, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Norte-Mineira de Apoio ao

Autista – Anda –, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.182 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.182/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade dos

Gerais, com sede no Município de Piedade dos Gerais, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.182/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Piedade dos Gerais, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Piedade dos Gerais, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.237 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.237/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Escolinha de Futebol São José Esporte Clube, com

sede no Município de João Pinheiro, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.237/2011

Declara de utilidade pública a Escolinha de Futebol São José Esporte Clube, com

sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Esc olinha  de  Futebol  São  José

Esporte Clube, com sede no Município de João Pinheiro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.273 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.273/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro,  que
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declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Meninos do Bairro, com

sede no Município de Papagaios, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.273/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Meninos do Bairro,

com sede no Município de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Esportiva  e  Cultural

Meninos do Bairro, com sede no Município de Papagaios.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.280 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.280/2011, de autoria do Deput ado Neilando Pimenta, que

declara de  utilidade pública a Associação Comunitária  de Moradores de Poterrão,

com sede no Município de Ataleia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.280/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores de Poterrão,

com sede no Município de Ataleia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  de
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Moradores de Poterrão, com sede no Município de Ataleia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.287 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.287/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva Canaverdense, com sede no Município de

Cana Verde, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.287/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Canaverdense, com sede no

Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Canaverdense,

com sede no Município de Cana Verde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.314 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.314/2011, de autoria do Deput ado Fabiano Tolentino, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Jusa  Fonseca,  com  sede no

Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.314/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Jusa Fonseca, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Jusa Fonseca,

com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.342 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.342/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que dá

denominação de Rodovia Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios de

Borda da Mata e Tocos do Moji, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.342/2011

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Borda da Mata ao Município de

Tocos do Moji.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Raul Andrade Cobra a rodo via que liga o Município de

Borda da Mata ao Município de Tocos do Moji.

Parágrafo único - A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.355 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.355/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre  aperfeiçoamentos  na  política  remuneratória  por  subsídio  das  carreiras  do

Grupo de Atividades da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia

Militar e dá outras providências, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo

n° 5.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.355/2011

Promove alterações na política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades

da Educação Básica e das carreiras do pessoal civil  da Polícia Militar e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras de que

tratam os incisos III, IV, V, VI, VII e VIII do art. 1° da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004, e os incisos VII, VIII e IX do art. 1° da Lei  n° 15.301, de 10 de agosto de 2004,

que, na data de publicação desta lei, estiver posicionado em tabela correspondente

ao regime do subsídio, fará jus a revisão do posicionamento, conforme o tempo de

efetivo exercício no cargo de provimento efetivo ocupado na data de publicação desta

lei, observada a tabela de tempo de serviço constante no Anexo I desta lei.

§ 1° – O disposto no “caput” estende-se ao servidor  alcançado pelo disposto no art.

7° da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, ocupante de cargo das

carreiras  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo,  e  ao  servidor  que  passou  para  a

inatividade em cargo das carreiras de que trata o “caput” deste artigo, com direito à

paridade, e que esteja posicionado em tabela correspondente ao regime do subsídio.
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§  2° –  O  reposicionamento  decorrente  da  revisão  de  que  trata  o  “caput”  será

implementado em etapas, no período de 1° de janeiro  de 2012 a 1° de janeiro de

2015, conforme critérios definidos em regulamento.

Art. 2° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras de que

trata o art. 1° que estiver posicionado, na data de  publicação desta lei, no regime

remuneratório  anterior  à  Lei  n° 18.975,  de  29  de  ju nho  de  2010,  passará  a  ser

remunerado,  a  partir  de  1° de  janeiro  de  2012,  por  subsídio,  considerando  seu

posicionamento em 1° de janeiro de 2011.

Parágrafo único – O disposto no art. 1° estende-se ao servidor de que trata este

artigo.

Art. 3° – O disposto nos arts. 1° e 2° não se aplic a ao servidor ocupante de cargo

da carreira de Analista Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar.

Art. 4° – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento) , a partir de 1° de abril de 2012,

os valores dos subsídios constantes nas tabelas das carreiras previstas no Anexo I da

Lei n° 18.975, de 2010.

Art. 5° – O § 6° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 20 10, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 4° – (...)

§ 6° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II desta lei.”.

Art.  6° – O art.  12 da Lei  n° 18.975, de 2010,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  12  –  Os servidores ocupantes dos cargos  de  provimento  em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da

Lei n° 15.301, de 2004, serão remunerados por subsí dio, fixado em parcela única, no

qual ficam incorporadas as seguintes parcelas:

I – vencimento básico ou provento básico;

II – gratificação de dedicação exclusiva de que trata o “caput” do art. 5° da Lei n°

10.797, de 1992.”.
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Art. 7° – A tabela de subsídio do cargo de provimen to em comissão de Diretor de

Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004, e de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art.  8°-D da Lei n°

15.301,  de  2004,  estabelecida  no  Anexo  III  da  Lei  n° 18.975,  de  2010,  passa  a

vigorar, a partir de 1° de janeiro de 2012, na form a do Anexo II desta lei.

Art.  8° – O art.  13 da Lei  n° 18.975, de 2010,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  13  –  Os servidores ocupantes dos cargos  de  provimento  em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004,

serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual fica incorporado o

vencimento básico ou o provento básico.”.

Art. 9° – A tabela de subsídio do cargo de provimen to em comissão de Secretário de

Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004, estabelecida

no Anexo IV da Lei n° 18.975, de 2010, passa a vigo rar, a partir de 1° de janeiro de

2012, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 10 – Os incisos I, II e III do art. 29 da Lei n° 15.293, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 29 – (...)

I  – a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a 40% (quarenta por cento) do

subsídio do cargo de Diretor de Escola – D-VI, a que se refere o Anexo III da Lei n°

18.975, de 29 de junho de 2010, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;

II  –  a de  Coordenador  de  Escola,  em valor  proporcional  ao  número de turmas,

conforme a tabela constante no item V.1 do Anexo V desta lei, observado o limite

máximo de quatro turmas;

III  – a de Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –, em valor

proporcional ao número de alunos, conforme a tabela constante no item V.2 do Anexo

V desta lei.”.

Art. 11 – Em decorrência do disposto no art. 10, fica acrescentado à Lei n° 15.293,

de 2004, o Anexo V, na forma do Anexo IV desta lei.

Art.  12 – O § 3° do art.  18 da Lei n° 15.293,  de 20 04,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:
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“Art. 18 – (...)

§ 3° – O posicionamento do servidor no nível para o  qual for promovido dar-se-á no

grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível  anterior,  na data da

promoção.”.

Art. 13 – A Lei n° 15.293, de 2004, fica acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A – O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão,

promoção  e  aposentadoria  em  mais  de  um  cargo,  nas  hipóteses  legalmente

permitidas de acumulação de cargos de provimento efetivo, observado o disposto na

Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 14 – O § 1° do art. 8°-E da Lei n° 15.301, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-E – (...)

§  1° –  O  servidor  que  perceber  a  gratificação  de  fu nção  de  Vice-Diretor,

correspondente  a  40%  (quarenta  por  cento)  do  subsídio  do  cargo  de  Diretor  de

Escola – D-VI, a que se refere o Anexo III da Lei n° 18.975, de 29 de junho de 2010,

cumprirá jornada de trabalho semanal de trinta horas.”.

Art.  15 – O § 3° do art.  15 da Lei n° 15.301,  de 20 04,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 15 – (...)

§ 3° – O posicionamento do servidor no nível para o  qual for promovido dar-se-á no

grau equivalente àquele em que estava posicionado no nível anterior, caso o servidor

pertença às carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1° desta lei e receba

sua remuneração sob o regime de subsídio.”.

Art.  16  –  O servidor  ocupante de cargo de provimento  efetivo  das  carreiras  de

Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  de  Analista

Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar,  a que se refere a Lei n°

15.293, de 2004, e o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras

de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar,  de que trata a Lei  n° 15 .301,  de 2004,  que, na data de

publicação  desta  lei,  estiver  posicionado  em  tabela  correspondente  ao  regime
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remuneratório anterior à Lei n° 18.975, de 2010, se rá reposicionado, em 1° de janeiro

de 2012, na tabela de subsídio correspondente às respectivas carreira e carga horária

de trabalho, observado o disposto no art. 17 desta lei e os seguintes critérios:

I  –  para  a  definição  do  nível  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio, será observado o requisito de escolaridade exigido para o nível em que o

servidor estiver posicionado em 31 de dezembro de 2011;

II  –  para  a  definição  do grau  em que ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio, será observado o valor da soma do vencimento básico constante na tabela

de que trata o Anexo V desta lei correspondente ao posicionamento do servidor em

31 de dezembro de 2011 com as vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos do

art. 2° da Lei n° 18.975, de 2010, a que o servidor  fizer jus até 31 de dezembro de

2011.

§ 1° – Para os fins do disposto no inciso II do “ca put”, o servidor será posicionado,

no mínimo, no grau previsto na tabela de tempo de serviço constante no Anexo I

desta lei correspondente ao seu tempo de serviço na respectiva carreira até 31 de

dezembro de 2011.

§ 2° – O posicionamento na tabela do subsídio dever á resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2010.

§ 3° – Quando o valor apurado nos termos do inciso II do “caput”,  observado o

disposto nos §§ 1° e 2°,  não corresponder a um valo r exato previsto nas tabelas

constantes nos Anexos I e II da Lei n° 18.975, de 2 010, desprezados os centavos, o

servidor será posicionado no grau imediatamente superior.

§  4° –  Caso o  valor  obtido conforme o  critério  defi nido no  inciso  II  do "caput",

observado o disposto nos §§ 1° e 2° , seja superior  ao valor do subsídio do último

grau  do  nível  em  que  ocorrer  o  posicionamento,  fica  assegurada  aos  servidores

ativos,  aos  inativos  e  aos  pensionistas  a  percepção  de  vantagem  pessoal

nominalmente identificada.

§ 5° – A vantagem pessoal de que trata o § 4° corre sponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2010 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos
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dos incisos I e II do "caput", observado o disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo.

§ 6° – A vantagem pessoal de que trata o § 4° será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I

e II da Lei n° 18.975, de 2010.

§  7° –  Caso o  servidor  cumpra,  na  data de publicaçã o desta lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II

da Lei n° 18.975, de 2010, o valor do subsídio será  proporcional à respectiva carga

horária.

Art. 17 – O reposicionamento de que trata o art. 16 será efetivado em 1° de janeiro

de 2015 e os efeitos remuneratórios dele decorrentes serão antecipados de forma

gradativa no período de 2012 a 2015.

§ 1° – Para fins do disposto no "caput" deste artig o, a diferença entre o valor da

remuneração  decorrente  da  aplicação  do  disposto  no  art.  16  e  o  valor  da

remuneração correspondente  ao  posicionamento  do  servidor  em  1° de  janeiro  de

2011 será percebida como Vantagem Temporária de Antecipação de Posicionamento

– VTAP –, observado o seguinte escalonamento:

I – a partir de 1° de janeiro de 2012, o servidor f ará jus à remuneração referente ao

seu posicionamento em 1° de janeiro de 2011, acresc ida de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor da VTAP;

II – a partir de 1° de janeiro de 2013, o servidor fará jus à remuneração referente ao

seu posicionamento  em 1° de  janeiro  de  2011,  acresc ida  de  50% (cinquenta  por

cento) do valor da VTAP;

III – a partir de 1° de janeiro de 2014, o servidor  fará jus à remuneração referente ao

seu posicionamento em 1° de janeiro de 2011, acresc ida de 75% (setenta e cinco por

cento) do valor da VTAP;

IV – a partir de 1° de janeiro de 2015, o servidor fará jus à remuneração referente

ao seu posicionamento em 1° de janeiro de 2011, acr escida de 100% (cem por cento)

do valor da VTAP, observado o disposto no § 2° dest e artigo.

§ 2° – A efetivação do reposicionamento de que trat a o “caput” em 1° de janeiro de

2015 ensejará a incorporação integral da VTAP, com a qual ela se extingue.

§ 3° – A VTAP será recalculada, nos termos de regul amento, na mesma data em
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que forem reajustadas as tabelas de subsídio estabelecidas nos Anexos I e II da Lei

n° 18.975, de 2010, observados os critérios estabel ecidos neste artigo.

§ 4° – O reposicionamento de que trata o "caput" se rá formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação – SEE – e da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e do Comandante-Geral

da Polícia Militar.

Art.  18  –  O servidor  ocupante de cargo de provimento  efetivo  das  carreiras  de

Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  de  Analista

Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar,  a que se refere a Lei n°

15.293, de 2004, e o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras

de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei n° 15 .301, de 2004, posicionado, na data

de publicação desta lei, nas tabelas de subsídio a que se refere a Lei n° 18.975, de

2010, será reposicionado conforme os critérios constantes nos arts. 16 e 17 desta lei.

Parágrafo único – Para fins de aplicação do inciso II do “caput” do art. 16, serão

considerados o nível e o grau em que o servidor de que trata o “caput” deste artigo

estaria posicionado e as vantagens incorporáveis ao subsídio a que faria jus, em 31

de dezembro de 2011, se estivesse no regime remuneratório anterior à Lei n° 18.975,

de 2010.

Art. 19 – O tempo de serviço compreendido entre 1° de janeiro de 2012 e 31 de

dezembro  de  2015  e  as  avaliações  de  desempenho  individual  concluídas  nesse

período serão considerados para fins  de  concessão de progressões e promoções

com vigência a partir  de 1° de janeiro de 2016,  obs ervados os  requisitos  para  o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único – Na aplicação do disposto no “caput”, a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do

reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto no

regulamento.

Art. 20 – O subsídio do servidor ocupante dos cargos de provimento efetivo das

carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e de
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Analista Educacional que exerça a atividade de Inspetor Escolar, a que se refere a Lei

n° 15.293,  de  2004,  e  do  servidor  ocupante  de  cargo  de provimento  efetivo  das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  e  Especialista  em

Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei n° 15.301, de 2004, não poderá

ser  inferior  ao  piso  salarial  profissional  nacional  a  que se  refere  a  Lei  federal  n°

11.738, de 16 de julho de 2008, observada a proporcionalidade em relação à carga

horária de trabalho.

Art. 21 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de que

tratam os incisos I e II do art. 1° da Lei n° 18.97 5, de 2010, quando em exercício de

cargo de provimento em comissão e que esteja recebendo a remuneração integral do

cargo comissionado, terá assegurado os adicionais por tempo de serviço adquiridos

até a data de publicação desta lei.

§  1° –  O disposto no “caput”  aplica-se somente aos casos em que o cargo de

provimento em comissão não for remunerado na forma de subsídio.

§ 2° – O servidor de que trata o “caput”  não fará j us ao cômputo do tempo de

serviço para aquisição de novos adicionais, conforme disposto no § 5° do art. 283-A

da Constituição do Estado.

Art. 22 – A progressão do servidor posicionado no último grau de cada nível das

tabelas de subsídio constantes nos Anexos I  e II  da Lei  n° 18.975,  de 2010,  que

preencher os requisitos definidos no art. 17 da Lei n° 15.293, de 2004, e no art. 14 da

Lei  n° 15.301,  de 2004,  será definida  em regulament o,  observados os interstícios

previstos nas referidas tabelas.

Art. 23 – Os parâmetros e critérios para aplicação do disposto no § 4° do art. 2° da

Lei federal n° 11.738, de 2008, serão estabelecidos  em decreto.

Art. 24 – O § 2° do art. 35 da Lei Delegada n° 182,  de 21 de janeiro de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35 – (...)

§ 2° – A parcela de 30% (trinta por cento) a que se  refere o inciso II do “caput” não

se incorporará à remuneração nem servirá de base para o cálculo de nenhuma outra

vantagem, ressalvada a decorrente de gratificação natalina e adicional de férias.”.

Art. 25 – O disposto nesta lei estende-se, no que couber, ao servidor alcançado
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pelo disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100 , de 2007, ao pensionista e ao

servidor que passou para a inatividade em cargo das carreiras  de que tratam os

incisos I e II do art. 1° da Lei n° 18.975, de 2010 , com direito à paridade.

Art. 26 – Ficam revogados, a partir de 1° de janeir o de 2012:

I – os Anexos I e V da Lei n° 15.784, de 27 de outu bro de 2005;

II – o art. 126 e o Anexo XXX da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

III – o art. 4° da Lei n° 17.006, de 25 de setembro  de 2007;

IV – os arts. 3°, 7° e 8° e os Anexos III e IV da L ei n° 18.802, de 31 de março de

2010;

V – o § 7° do art. 4°, os arts. 5°, 6° e 9°, o pará grafo único do art. 16, o art. 21 e as

tabelas correspondentes à carga horária de trinta horas semanais constantes no item

I.1 do Anexo I e no item II.1 do Anexo II da Lei n° 18.975, de 2010;

VI – o § 1° do art. 35 e os arts. 36, 37, 39 e 40 d a Lei Delegada n° 182, de 2011.

Art. 27 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2012.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Bonifácio Mourão, relator – Ana Maria Resende.

ANEXO I

(a que se refere o "caput" do art. 1° da Lei n° , d e de 2011)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE POSICIONAMENTO

* - A tabela de tempo de serviço para fins de posicionamento  a que se refere o

"caput" do art. 1° da Lei n° , de de 2011, foi publ icada no “Diário do Legislativo”, de

1º.12.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 7° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei n° 18.975, de 29 de junho de

2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

DIRETOR DE ESCOLA

* - A tabela de subsídio do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Escola
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foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei n° 18.975, de 29 de junho de 2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

SECRETÁRIO DE ESCOLA

* - A tabela de subsídio do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de

Escola foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

*  -  A tabela  contendo  a  Gratificação  de  Função  de  Coordenador  de  Escola  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011. 

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon

*  -  A tabela  contendo  a  Gratificação  de  Função  de  Coordenador  de  Posto  de

Educação Continuada - Pecon foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011. 

ANEXO V

(a que se refere o inciso II do art. 16 da Lei n° ,  de de de 2011)

V.1 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB

Carga horária: 24 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica -

PEB, carga horária 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica

V.2.1 – Carga horária: 24 horas
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*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

V.2.2 – Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 1º.12.2011.

V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica

da Polícia Militar

Carga horária: 24 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar,  carga horária 24 horas,  foi  publicada no “Diário  do Legislativo”,  de

1º.12.2011.

V.4  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica da Polícia Militar

V.4.1 – Carga horária: 24 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Especialista em Educação Básica

da Polícia Militar, carga horária 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

1º.12.2011.

V.4.2 – Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Especialista em Educação Básica

da Polícia Militar, carga horária 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

1º.12.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.380 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.380/2011, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública  a  Associação dos Livres  Pensadores  –  ALP –,  com sede no

Município de Manhumirim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.380/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Livres Pensadores – ALP –,  com

sede no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Livres Pensadores –

ALP –, com sede no Município de Manhumirim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.385 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.385/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Portela  de

Caxambu,  com sede no Município de Caxambu,  foi  aprovado em turno único,  na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.385/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Portela  de

Caxambu, com sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Recreativo Escola de Samba

Portela de Caxambu, com sede no Município de Caxambu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/11/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento do Sr. Antônio Francisco

de Miranda Júnior, ocorrido em 27/11/2011, em Santo Antônio do Monte. (- Ciente.

Oficie-se.)

Do Deputado Gustavo Corrêa em que notifica sua ausência do País no período de

28/11/2011 a 7/12/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado José Henrique, em que comunica o falecimento do Sr. Antônio Carlos

Flores Carone, ocorrido em 28/11/2011, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

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

Correspondência: Mensagem nº 148/2011 (encaminhando a Indicação nº 35/2011), do

Governador  do Estado -  Ofícios -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.715 a 2.720/2011 - Requerimentos nºs 1.995 a

2.011/2011 -  Requerimento do Deputado Zé Maia -  Comunicações: Comunicações

das Comissões de Esporte, de Transporte, de Educação e de Segurança Pública e do

Deputado Luiz Humberto Carneiro  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos Deputados

João  Vítor  Xavier,  Sargento  Rodrigues,  João  Leite  e  Rogério  Correia  -  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Designação  de  Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome do Sr. Augusto Monteiro Guimarães para o Cargo de Presidente da

Fundação  Ezequiel  Dias  -  Funed -  Acordo  de  Líderes;  Decisão  da  Presidência  -

Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Prorrogação  da  reunião  -  Suspensão  e

reabertura da reunião - Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental  para a continuação dos trabalhos -  Questões de

ordem -  Leitura de Comunicações -  Acordo de Líderes;  Decisão da Presidência -

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação

Final  da Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011; aprovação - Parecer  de

Redação Final do Projeto de Lei nº 1.462/2011; aprovação; verificação de votação;

ratificação  da  aprovação;  questão  de  ordem  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimento do Deputado Zé Maia; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições:  Requerimento do Deputado João Leite;  aprovação -  Votação,  em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda;

aprovação; votação da Emenda nº 1; rejeição; verificação de votação; ratificação da
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rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2011; requerimento do

Deputado Rogério Correia; deferimento; discursos dos Deputados Ulysses Gomes,

Elismar Prado, Sávio Souza Cruz, Alencar da Silveira Jr. e Sávio Souza Cruz; votação

do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; verificação de votação; ratificação

da  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  verificação  de  votação;

ratificação da aprovação; votação das Emendas nºs 2 a 4; rejeição; verificação de

votação; ratificação da rejeição - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bruno Siqueira -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

- Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 148/2011*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação dessa Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome de  Eugênio

Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Imprensa Oficial  do Estado de

Minas Gerais.

A referida autarquia tem por finalidade editar, imprimir e distribuir publicações para

divulgação de atos e ações dos Poderes do Estado.

O  indicado,  escritor,  jornalista  licenciado,  ex-Gerente  Regional  do  Ministério  da

Fazenda em Minas Gerais, possui qualificação e atuação na vida pública e privada,

preenchendo,  assim,  todos  os requisitos para ocupar  o cargo de Diretor-Geral  da

IOMG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 35/2011

Indicação  do  nome  do  Sr.  Eugênio  Ferraz  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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OFÍCIOS

Do  Sr.  Alexandre  Silveira  de  Oliveira,  Secretário  de  Gestão  Metropolitana,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 933/2011,  da  Comissão  de

Assuntos Municipais. (- Anexe-se ao Requerimento nº 933/2011.)

Do  Sr.  Bruno  de  Carvalho  Ramos,  Gerente-Geral  de  Comunicações  Pessoais

Terrestres da Anatel, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão

de Defesa do Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 1.857/2011/SGM.

Do  Sr.  Eduardo  Liguori  de  Cerqueira,  Diretor-Geral  do  Hospital  João  XXIII,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 797/2011,  da  Deputada  Ana

Maria Resende. (- Anexe-se ao Requerimento nº 797/2011.)

Do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Junior, Presidente do Conselho Estadual do

Idoso  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.525/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se

ao Projeto de Lei nº 2.525/2011.)

Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (199), emitindo comunicado

sobre  recursos  financeiros,  que  menciona,  destinados  a  garantir  a  execução  de

programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.002/2011 , da Comissão de Transporte. (-

Anexe-se ao Requerimento nº 1.002/2011.)

Da  Sra.  Kênnya  Kreppel  Dias  Duarte,  Intendente  da  Cidade  Administrativa,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.042/2011,  do  Deputado

Rogério Correia. (- Anexe-se ao Requerimento nº 1.042/2011.)

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.110/2011 , da Comissão do Trabalho. (-

Anexe-se ao Requerimento nº 1.110/2011.)

Da Sra.  Maria do Carmo Lara Perpétuo,  Prefeita  Municipal  de Betim,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais

encaminhado pelo Ofício nº 2.924/2011/SGM.

Do  Sr.  Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT,
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prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.429/2011,  do  Deputado

Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Mauro  Luciano  Hauschild,  Presidente  do  INSS,  prestando  informações

relativas ao requerimento da Comissão do Trabalho encaminhado por meio do Ofício

nº 2.288/2011/SGM.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.535/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.535/2011.)

Do Sr. Rogério Bernardes Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

encaminhando, em atenção a requerimento do Vereador Werley Ferreira de Macedo,

relação de equipamentos que estão sem uso no Hospital Municipal de Araguari  e

solicitando a intercessão desta Casa junto aos ministérios competentes a fim de que

sua utilização seja liberada. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Sóter  Caio  Batista  de  Abreu,  Presidente  da  Associação  dos  Fiscais

Agropecuários  de  Minas  Gerais,  descrevendo  e  destacando  a  importância  das

atividades do Instituto Mineiro de Agropecuária e solicitando a intercessão desta Casa

a fim de que seja normalizado o repasse de recursos do governo do Estado para essa

entidade. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.715/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Vida e Esperança, com sede

no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Beneficente  Vida  e

Esperança, com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.
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Bonifácio Mourão

Justificação: A Associação Beneficente Vida e Esperança, com sede no Município

de Governador Valadares, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração por

tempo  indeterminado,  tendo  por  objetivo  principal  e  fundamental  a  assistência  às

pessoas viciadas em drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e dependentes de substâncias

tóxicas, buscando recuperá-las socialmente.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a Associação, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias

com  órgãos  estaduais,  viabilizando  sua  finalidade  com  maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto,  contamos com o  apoio  de nossos pares para  a aprovação deste

projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.716/2011

Declara de utilidade pública a Associação Maanahim Evangélica de Mateus Leme -

Amem -, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Mateus Leme - Amem -, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Fundada  em  17/10/2007,  a  Associação  Maanahim  Evangélica  de

Mateus Leme - Amem - realiza o atendimento de pessoas carentes, visando a sua

recuperação psicossocial por meio de projetos como o esporte, a educação, o ensino

religioso, atividades recreativas, entre outras que contribuem para o desenvolvimento
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daqueles que são atendidos por essa entidade.

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.717/2011

Regulamenta o art. 16, I, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a fim de

estabelecer restrições ao trânsito e à permanência de menores de 18 anos nos locais

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – É proibido ao menor de dezoito anos desac ompanhado de mãe, pai ou

responsável,  no  período das  23h30min  (vinte  e  três  horas  e  trinta  minutos)  às  5

(cinco) horas:

I – transitar ou permanecer nas ruas;

II – entrar ou permanecer em:

a) restaurante, bar, padaria, lanchonete, café ou estabelecimentos similares;

b) boate, danceteria ou estabelecimentos similares;

c) “lan house”, casa de fliperama ou estabelecimentos similares;

d) outros locais de frequência coletiva.

Parágrafo único – Para os fins do disposto nesta lei, considera-se responsável pelo

menor seu parente colateral até o terceiro grau e o ascendente.

Art.  2º  –  É  dever  dos  pais  ou  responsáveis  legais  zelar  pelo  cumprimento  do

disposto no art. 1º desta lei, e a sua não observância poderá ensejar a caracterização

de ameaça ou violação de direitos dos menores de dezoito anos, nos termos do art.

98, II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 3º – O menor de dezoito anos que se encontrar em desconformidade com as

disposições  desta  lei  será  encaminhado,  por  medida  de  proteção,  ao  Juizado da

Infância e da Juventude para fins de aplicação da medida de proteção cabível, nos

termos dos arts. 98 e 101 da Lei Federal nº 8.069, de 1990.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.
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João Leite

Justificação: O projeto de lei que se apresenta tem como objetivo regulamentar o

art. 16, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A finalidade da proposição é

a proteção da criança e do adolescente, trazendo limitações quanto à sua presença,

desacompanhados, em locais que impliquem riscos ao seu desenvolvimento saudável

e à sua integridade física e psíquica.

A competência do Estado para tratar do tema encontra-se disposta no art. 24, inciso

XV, da Constituição Federal de 1988, visto que a competência para legislar sobre a

proteção à infância e à juventude é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito

Federal. Sendo assim, nos termos do § 2º do art. 24 do texto constitucional, cabe à

União editar as normas gerais e aos Estados membros suplementá-las.

A  proposição  em  questão,  levando  em  consideração  as  realidades  regionais,

pretende suplementar as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando

unicamente conferir mais proteção ao indivíduo em formação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.718/2011

Dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior de veículos

públicos e privados de transporte coletivo de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibido  o  consumo de bebidas  alcoólicas  no  interior  de  veículos

públicos e privados de transporte coletivo de passageiros no Estado.

Art.  2º  – Nos veículos  de transporte coletivo,  deverão ser afixados,  em local  de

ampla visibilidade, o aviso sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas.

Art.  3º – Os infratores deverão ser advertidos sobre a proibição do consumo de

bebidas alcoólicas e, em caso de descumprimento da advertência, terão que se retirar

do veículo, se necessário mediante uso de força policial.

Art.  4º  –  Em  caso  de  descumprimento  desta  lei,  a  empresa  ou  pessoa  física

responsável pelo veículo deverá ser multada.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Juninho Araújo

Justificação: O objetivo deste projeto de lei  é tentar minimizar o vandalismo e a

violência  que  vêm  ocorrendo  com  frequência  dentro  dos  veículos  de  transporte

coletivo no Estado.

Este projeto, além de zelar pelo patrimônio do nosso Estado, preocupa-se também

com o bem-estar dos usuários do transporte coletivo, que, inclusive, é utilizado por

crianças, mulheres e idosos.

Todos nós sabemos que em dias em que há jogos de futebol, há maior incidência

de depredação de veículos e prática de atos de extrema violência, e o consumo de

bebidas alcoólicas contribui para a existência de mais brigas e desentendimentos. No

período de realização da Copa do Mundo, tais incidentes podem piorar ainda mais, de

modo que, ao proibirmos o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos veículos de

transporte coletivo, estaremos coibindo esses atos de depredação do patrimônio do

nosso Estado.

Pelo  exposto,  não  restando  dúvidas  de  que  se  trata  de  assunto  de  extrema

relevância, peço apoio dos nobres colegas para a aprovação urgente deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.719/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural Evangélica Betel de

Radiodifusão de Santa Maria do Salto, com sede no Município de Santa Maria do

Salto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Cultural

Evangélica Betel de Radiodifusão de Santa Maria do Salto, com sede no Município de

Santa Maria do Salto.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.
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Luiz Carlos Miranda

Justificação: A Associação Comunitária Cultural Evangélica Betel de Radiodifusão

de Santa Maria do Salto, com sede no Município de Santa Maria do Salto, é uma

entidade  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo  indeterminado  (art.  1º  do

estatuto).  A  Associação  tem  por  finalidade  executar  serviços  de  radiodifusão

comunitária, bem como, beneficiar a comunidade com vistas a oferecer mecanismo à

formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio

social. Presta serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil

além de contribuir  para o aperfeiçoamento profissional  nas áreas de atuação dos

jornalistas  e  radialistas,  em  conformidade  com  a  legislação  profissional  vigente,

conforme atesta o art. 2º do estatuto. A Associação Comunitária Cultural Evangélica

Betel de Radiofusão de Santa Maria do Salto foi fundada em 22/7/2007 e encontra-se

em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas  e  os  cargos  não  são  remunerados,

conforme atesta a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social,  Evanir

Vieira de Oliveira.

Nenhum membro de sua diretoria  poderá ser  remunerado pelo  desempenho de

suas  funções,  com  exceção  do  Diretor  de  Operações  que,  a  critério  da  diretoria

poderá ser pró-labore, caso se faça necessária sua profissionalização (§ 1º do art. 31

do estatuto). Em caso de dissolução da Associação, os bens de seu patrimônio social

serão doados a entidades de atividades afins, sempre de caráter comunitário e sem

fins lucrativos. Caso haja dívidas na data da dissolução, estas deverão ser pagas com

a venda do patrimônio (§ 3º do art. 33).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que são

atendidos os requisitos da Lei nº 12. 972 de 27/7/98.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.720/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Diplomados da Escola Superior de

Guerra – Adesg -, com sede no Município de Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Diplomados da Escola

Superior de Guerra – Adesg -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - Adesg -

em Uberlândia foi fundada em 7/12/1951, com a finalidade de preservar e projetar os

valores morais e espirituais da nacionalidade; incentivar cada vez mais, a amizade e

a  solidariedade  entre  seus  membros;  difundir  conceitos  doutrinários  e  estudos

conjunturais  relacionados  com  a  segurança  e  o  desenvolvimento  nacional,

observados os métodos de trabalho e pesquisa da Escola Superior de Guerra - ESG -

e desenvolver outras atividades de natureza cultural e educacional.

A Adesg possui em Uberlândia uma de suas delegacias, que é o órgão de sua

representação regional, sem personalidade jurídica própria, a qual é administrada por

um Delegado, nomeado pela diretoria executiva, entre seus membros. Os integrantes

da  Adesg  não  respondem,  nem  mesmo  subsidiariamente,  pelas  obrigações  da

Associação

A Adesg não possui  fins  lucrativos,  e seus cursos regulares,  ciclos  de  estudos,

simpósios,  convenções,  promoções  ou  outros  eventos  não  poderão  ter  patronos,

homenageados  ou  benfeitores,  vivos  ou  mortos,  nem  lhes  são  atribuídas

denominações dos cursos regulares da ESG.

As  pessoas  que  compõem  a  diretoria  da  Adesg  de  Uberlândia  não  percebem

remuneração,  assim  como  os  demais  colaboradores  do  Curso  de  Estudos  de

Políticas e Estratégias.

A Adesg tem também como objetivos a multiplicação da ação social, o exercício

ativo  da  cidadania;  o  aperfeiçoamento  da  consciência  coletiva  da  sociedade;  o

aperfeiçoamento  do  sistema  educacional;  a  politização  do  cidadão  e  o

desenvolvimento cívico da sociedade.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pela Adesg, contamos

com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.995/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de informações sobre o Centro de Saúde

Miramar,  a  saber:  quantidade  de  funcionários,  com  horário  de  trabalho  e

especialidades oferecidas;  condições para  atendimento  dos  pacientes;  número  de

pacientes atendidos por dia. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.996/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Sávio Tarso pela realização do projeto Nós na Tela

II. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.997/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com a  nova diretoria  do  Sindicato dos  Trabalhadores  em

Transportes Rodoviários de Belo Horizonte - STTR-BH. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.998/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Social Futebol Clube pelo acesso à Primeira Divisão -

Módulo II do futebol mineiro. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 1.999/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Lions Club pelos  50 anos de atividades em Pouso

Alegre. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.000/2011,  do  Deputado  Delvito  Alves,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Adélio Martins Campos, ex-Prefeito

Municipal  de  Unaí,  ocorrido  em  23/11/2011,  nesse  Município.  (-  Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-

se ao Requerimento nº 1.925/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.)

Nº 2.001/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Oiama Paganini Guerra por sua posse no cargo de Chefe

do  Escritório  Regional  da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e

Biocombustíveis - ANP - em Minas Gerais. (- À Comissão de Minas e Energia.)
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Nº 2.002/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os seguintes atletas paraolímpicos mineiros, que conquistaram

medalhas no Parapan de 2011: Carlo Di Franco Michell, Carlos Barto Silva, Clodoaldo

Massardi, Deane Silva, Edimilson Pinheiro, Giovanni de Freitas, Joana Helena Silva,

José Carlos  Chagas,  Letícia  Ferreira,  Rodrigo  Rosa,  Samuel  Arantes e  Terezinha

Guilhermina. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 2.003/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência  Regional  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

Supram - Central Metropolitana pedido de informações a fim de que envie cópia do

Estudo  de  Impacto  Ambiental  e  do  Relatório  de  Impacto  Ambiental  do

empreendimento Boulevard Santa Helena, da empresa EPO Engenharia, projetado

para o Município de Sete Lagoas.

Nº  2.004/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  encaminhado às

Secretarias  de  Planejamento  e  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de

informações sobre eventuais estudos do governo do Estado sobre a importação de

aço inox e seu impacto na economia mineira e no Vale do Aço, especialmente em

Timóteo.

Nº 2.005/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  a  fim  de  que  sejam  obtidas  junto  à  Aperam

informações sobre o volume previsto de investimentos dessa empresa no Estado nos

próximos 10 anos.

Nº  2.006/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Trabalho  pedido  a  fim  de  que  sejam  obtidas  junto  à  Aperam

informações sobre a evolução da terceirização de mão de obra nessa empresa nos

últimos 15 anos e eventuais planos para o prosseguimento desse processo.

Nº  2.007/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Divisão de Crimes contra a Vida da Polícia Civil o trecho das notas

taquigráficas da 61ª Reunião Extraordinária dessa Comissão referente ao depoimento

de Carlos  Alberto Aguiar Alcântara,  documentos relativos ao  assunto e pedido de

informações acerca do inquérito policial sobre a morte do estudante Gustavo Telles

Gonçalves. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)
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Nº  2.008/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  Criminal  da  Comarca  de  Santa  Luzia,  à

Secretaria  Adjunta  de  Defesa  Social,  ao  Sr.  Christiano  Augusto  Xavier  Ferreira,

Delegado  da  12ª  Delegacia  Especializada  de  Homicídios  de  Santa  Luzia,  e  à

Ouvidoria-Geral  de  Polícia  as  notas  taquigráficas  da  61ª  Reunião  Extraordinária

dessa Comissão e pedido de providências para a apuração completa da morte de

Diovane Cardoso Ribeiro, ex-Diretor do Presídio de Lagoa Santa.

Nº  2.009/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria de Polícia Militar o trecho das notas taquigráficas da

61ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  referente  ao  depoimento  de  Ailton

Gonçalves de Jesus, documentos recebidos nessa reunião e pedido de providências

para a apuração de denúncia de perseguição por parte de policiais militares.

Nº  2.010/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que se avalie a

possibilidade  de  isentar  de  juros  e  encargos  os  mutuários  da  Cohab-MG  que

receberam comunicado de quitação de dívida e que tenham condições de renegociar

seu  saldo  devedor,  uma  vez  que  não  foram  responsáveis  pelo  envio  de  tal

comunicado.

Nº  2.011/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cohab-MG pedido de providências para que se avalie a possibilidade

de isentar total ou parcialmente de juros e/ou encargos os mutuários que receberam

comunicado de quitação de dívida e que tenham condições de renegociar seu saldo

devedor, uma vez que não foram responsáveis pelo envio de tal comunicado.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Zé Maia.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Esporte, de

Transporte,  de  Educação e  de  Segurança Pública  e  do Deputado Luiz  Humberto

Carneiro.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor  Xavier* - Sr.  Presidente, colegas Deputados, senhoras e
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senhores, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. O assunto que

me traz  mais  uma vez  a  esta  tribuna  incomoda  profundamente  o  povo  de  Belo

Horizonte: o nosso Anel Rodoviário. Nesta semana, falei sobre o assunto ao apartear

o nobre colega Rômulo Viegas, mas quero falar detalhadamente dele. Trago um ofício

– vou encaminhá-lo à Mesa -, que me foi enviado pelo Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transporte referente a informações sobre o Anel Rodoviário de Belo

Horizonte.  O  ofício  é  assinado  pelo  Eng.  Sebastião  de  Abreu  Ferreira,

Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais, Substituto. Desde o início do

ano, venho cobrando do governo federal uma posição clara e definitiva a respeito do

Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte  e  das  obras  da  Praça  São  Vicente.  Sou

majoritariamente votado em Belo Horizonte, principalmente na Região Noroeste. Para

minha surpresa, ao contrário do que disse a Presidente Dilma, a obra só começa em

junho  de  2013.  Palavras  do  Sr.  Sebastião  de  Abreu  Ferreira:  a  previsão  da

administração central do DNIT é que o início das obras se dê no início de junho de

2013.

Ora, Deputado Rômulo Viegas, em junho de 2013 teremos em Belo Horizonte nada

mais,  nada  menos  do  que  a  Copa  das  Confederações,  segundo  torneio  mais

importante promovido pela Fifa. Vamos fazer uma obra desse porte durante a Copa

das Confederações? Sabemos que serão feitas 17 intervenções no anel rodoviário.

Então,  a  um  ano  da  Copa  do  Mundo,  em  contagem  regressiva  para  o  evento,

sabendo que a Fifa exige que tudo esteja pronto três meses antes e que, nessa

época, já começam a chegar as equipes de TV, o aparato das seleções e a equipe de

infraestrutura da Fifa, vamos fazer uma obra como essa no Anel Rodoviário de Belo

Horizonte? Para mim, isso tem cheiro de engodo, de engana-trouxa – é empurrar

mais  um  pouco  com  a  barriga,  para  enganar  mais  um  pouco  o  povo  de  Belo

Horizonte. Acredito que a obra do anel rodoviário, pela informação que recebi e pelo

que me foi dito pelo DNIT, não comece antes de 2014, só depois da Copa do Mundo.

Se dizem que ela começa em junho de 2013, não estão sabendo sequer que teremos

aqui  a  Copa  das  Confederações.  Ora,  já  cobri  Copa  do  Mundo  e  Copa  das

Confederações e sei que três meses antes tem de estar tudo pronto - os hotéis têm

de estar à disposição; o aparato policial, de segurança, tem de estar pronto etc. Aí,
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volto à matemática, que é simples. O início dessa obra não será em junho de 2013,

pois é o mês da Copa das Confederações. Para o final da montagem de aparelhos de

rádio e TV e da estrutura, a Fifa exige que até três meses depois toda a sua estrutura

ainda esteja à disposição, o que nos tira julho, agosto e setembro. Três meses antes

da Copa do Mundo, tudo já tem de estar novamente à disposição da Fifa. Então, vão

abrir uma obra para funcionar seis meses, no maior corredor de Belo Horizonte? Isso

é mentira. Não vão fazer. Isso é engodo, é para enganar o povo de Belo Horizonte e o

povo mineiro. Estamos cansados de promessas; estamos cansados de ver o governo

federal, a cada momento de crise institucional, vir a Belo Horizonte dizer que o Anel

Rodoviário, a BR-381 e o metrô vão sair, porque nada sai do papel. Esse ofício do

DNIT que recebi  é  uma vergonha,  um atentado ao povo  de Belo  Horizonte,  que

continua  morrendo no  anel  rodoviário.  Concedo  aparte,  com  o  maior  prazer,  aos

Deputados Vanderlei Miranda e Luzia Ferreira.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Caro Deputado João Vítor, vou repetir

o que disse ontem, com outras palavras. V. Exa. acredita em saci-pererê, mula-sem-

cabeça, Papai Noel? Neste, talvez, pela época em que estamos... Em 2009, técnicos

do DNIT vieram a esta Casa, a nosso convite, e, no Salão Nobre, nos mostraram o

pré-projeto da BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares.

Disseram-nos  naquele  ano  que  a  obra  não  sairia  em  2011  porque  dependia  de

liberações de órgãos ambientais, o que acarretaria um atraso de um ano, mas que

ficaria pronta em 2012. Ora, 2012 está aí, e não foi feito absolutamente nada. Em

outras  palavras,  repetindo  uma  crítica  que  já  fiz  em  outras  oportunidades,  a

Presidente Dilma virou as costas para Minas Gerais. Ela é mineira, voltou a Minas

Gerais, reaprendeu a falar “uai” e tomou gosto pelo pão de queijo. Minas Gerais foi

decisiva na sua eleição, então ela pegou aqui os votos e nos deu as costas. Sabem

quantos Ministros temos lá hoje? Nenhum, ou melhor, temos um na cota dela. Não é

porque o PMDB é base nacional da Presidente Dilma que ficarei aplaudindo tudo dela

aqui. Ora, sou mineiro antes de ser da base dela. Tenho minha família aqui antes de o

PMDB ser base dela. Espero ter liberdade para criticar se for de interesse nosso,

afinal, até quando veremos pessoas morrendo no anel rodoviário e na BR-381, nesse

açougue que se transformou o trecho de Belo Horizonte a Governador Valadares? Até
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quando seremos enrolados pelo DNIT com promessas e mais promessas, mas que

absolutamente não são cumpridas? Muito obrigado, Deputado.

O Deputado João Vítor Xavier* - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. Deputada

Luzia Ferreira, V. Exa. sabe em que pé está a nossa obra do Anel Rodoviário? Vou-

lhe contar. O DNIT em Brasília está concluindo o edital para contratação dos projetos

básicos e executivos das obras de melhoramento da adequação de capacidade do

Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Portanto, rasgaremos o dinheiro privado que foi

usado  para  fazer  o  projeto.  Na  verdade,  hoje  existe  um  projeto  pronto  do  Anel

Rodoviário feito por empreendedores, por empreendedores de Minas, mas, pelo visto,

o rasgaremos porque alguém levará vantagem sobre o projeto que será feito. Isso

aqui será bom para alguém. Então rasgaremos um projeto feito por empresários de

Minas para que se possa ganhar dinheiro fazendo um novo projeto. Ficaremos, então,

mais um ano e meio, dois anos, três anos esperando...

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Deputado, obrigada pelo aparte. Gostaria

de dizer  que isso  é um filme que já  conhecemos com o mesmo enredo,  mesmo

roteiro e até os atores também são os mesmos: o DNIT e o governo federal. Há uns

dois ou três anos falaram que licitariam o projeto. Aliás, até chegaram a anunciar uma

planilha, e é bom lembrar que ela foi barrada não pela Oposição ou por denúncias de

quem é contra o governo, mas, sim, pela própria Controladoria-Geral da União, que a

suspendeu por alegar que havia um sobrepreço imenso. Quer dizer, há um projeto.

Estou dizendo que a justificação que está nesse ofício é que será contratado o projeto

básico executivo para depois realizarem as obras.  Por isso fizeram a previsão de

2013.

O Deputado João Vítor Xavier - Foi um projeto da Fiemg, Deputada.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Pois é. Então existe o projeto, aliás o DNIT

já colocou em licitação, que foi interrompida porque estava com sobrepreço de quase

o dobro nas planilhas. Portanto, gostaria de dizer que há descaso. Também falamos

de uma má vontade política geral com Belo Horizonte e com Minas Gerais, porque no

primeiro  mandato  do  Pimentel  como  Prefeito  ele  já  tentava  melhorar  o  Anel

Rodoviário.  Isso  tem mais  de  oito  anos.  No segundo mandato,  quando eleito  em

2004,  ele  tentou  também.  Aliás,  o  Lula  era  seu companheiro,  mas  Pimentel  não
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conseguiu desenrolar esse novelo. E agora, mais uma vez, a Presidenta Dilma veio

aqui e disse que as prioridades eram o anel, a BR-381 e a BR-040, mas fico muito

temerosa com o anúncio da liberação de recursos federais para o metrô.

O Deputado João Vítor Xavier* - Está no jornal “Estado de Minas” de hoje que o

metrô de Belo Horizonte já foi retirado ontem da lista de prioridades.

A Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  -  Para  não  tomar  todo  o  seu  tempo,

Deputado, gostaria de encerrar dizendo que ficamos temerosos com o anúncio feito

formalmente, com grande pompa, de que haverá recursos federais disponíveis para

implantar as linhas 2 e 3 do metrô e melhorar a linha 1.

Portanto, fica aqui este alerta. Creio que a população precisa estar atenta e não

deixar passar despercebida essa falta de investimento do governo federal aqui em

Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte.

O Deputado João Vítor  Xavier*  – Obrigado,  Deputada Luzia  Ferreira.  Deputado

Neider Moreira, gostaria de fazer uma pergunta a V. Exa., que é médico. Nos últimos

quatro anos, tivemos 76 hospitais construídos pelo governo federal  e nenhum em

Minas Gerais.  Por  que motivo? Temos  a segunda maior  população do  Estado,  o

segundo maior colégio eleitoral do Estado; por que somos o 15º em recursos do SUS

e não tivemos um hospital entre os 76 que foram entregues? Será que Minas Gerais

tem  de  pagar  a  conta  da  democracia  por  ser  o  Estado  do  único  líder  que  tem

condição nacional  de enfrentar a Presidenta Dilma? Será que pagaremos a conta

pelo pecado de o Senador Aécio Neves ser daqui? Isso é uma brincadeira de mau

gosto e um desrespeito com o povo de Minas Gerais.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Deputado João Vítor, o pronunciamento

de  V.  Exa.  é  absolutamente  correto.  Na  verdade,  temos  tido  a  oportunidade  de

observar várias atitudes de discriminação do Estado de Minas Gerais pelo governo

federal,  nestes  últimos  anos,  e  agora  de  maneira  mais  tendenciosa.  A coisa  está

ficando explícita.

V. Exa. se referia à questão da transferência de recursos, a despeito de sermos o

segundo  Estado  em  população.  Apenas  faço  uma  pequena  correção  em  seu

pronunciamento: somos o 18º Estado em transferência “per capita” e não o 15º.

O Deputado João Vítor Xavier – Pior ainda.
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O Deputado Neider Moreira (em aparte) – Pior ainda.

Há a questão do metrô que está há anos empacada. Não se transfere um único

centavo para o Estado de Minas dar prosseguimento à obra. Há a questão do Anel

Rodoviário, tão bem colocada. Há ainda a “rodovia da morte”, entre Belo Horizonte e

Ipatinga,  que  se  tornou  um  açougue;  essa  é  a  realidade.  Na  verdade,  é  triste

constatarmos que o governo federal não tem a capacidade de ser republicano na sua

atitude  em  relação  ao  Estado  de  Minas  Gerais.  Então  cabe  exatamente  o

questionamento que V. Exa. faz: será possível que, pelo fato de termos aqui um líder,

como o Senador Aécio Neves, que eventual e possivelmente disputará a candidatura

à Presidência da República e se elegerá, faz com que o Estado de Minas deixe de

receber verbas para obras absolutamente fundamentais para o seu desenvolvimento?

Na verdade, a população tem sido penalizada por isso. E aqui cabe à Assembleia

Legislativa levantar a sua voz. Levo isso à Mesa, Deputado Inácio Franco. É preciso

que a Assembleia constitua uma comissão especial para levar as reivindicações de

maneira  muito  firme  e  segura  aos  representantes  de  Minas  Gerais  no  governo

federal,  no  caso,  o  Ministro  Pimentel.  É  importante  que tenhamos  respostas  aos

questionamentos  feitos  na  tribuna,  pois  esses  impasses  têm  dificultado  muito  o

desenvolvimento do nosso Estado. Concordo plenamente com o seu pronunciamento,

Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier* – Obrigado, Deputado Neider. Pagamos, Deputado

Bonifácio, um preço muito alto pela liderança nacional exercida pelo Senador Aécio

Neves.  O  ciúme  que  estão  sentindo  dele  e  o  medo  de  ele  tomar  a  cadeira  da

Presidente é muito grande, e Minas Gerais está sendo penalizada e está sofrendo por

isso. Estamos vivendo um “apartheid” no Brasil. Na Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito

Federal e Rio de Janeiro pode-se tudo, mas Minas Gerais não pode nada. Não temos

direito a nada. Temos de ficar a pão e água. Só temos direito de pagar juros da dívida

para o governo federal?

Espero que, na próxima eleição, a Presidente Dilma não venha com o discurso de

que ela é mineira. Espero que ela tenha essa dignidade na próxima eleição.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Até porque, Deputado João Vítor, se

ela vier com esse discurso, terá de provar o que fez por Minas Gerais, porque durante
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quatro anos terá tido essa oportunidade e, pelo menos, até agora, não fez nada.

V.  Exa.  está  abordando  o  assunto  muito  bem.  Eu  estava  exatamente,  nesse

momento,  substituindo  V.  Exa.  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária e voltei, terminados os trabalhos, para aparteá-lo. Falando sobre a BR-

381 Norte, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, viemos aqui compartilhar

suas preocupações.

Queremos aproveitar a oportunidade – não acompanhamos a primeira parte do seu

discurso,  não sabemos o que V.  Exa. abordou – mas seu colega Eduardo Costa,

dessa grande emissora que se chama Rádio Itatiaia, teve a oportunidade de escrever

“A síndrome da  BR-381”,  onde  conta  sobre  uma viagem  em  que  não  conseguia

dormir de jeito nenhum. Depois é que ele vem lembrar a razão da sua insônia: é que

estava viajando na rodovia da morte.

Na verdade,  ninguém consegue dormir  quando viaja por essa rodovia,  por mais

cansado que esteja, pois os riscos são muito grandes. De vez em vez, de quando em

quando,  vê-se um acidente  ou outro.  Além dos inúmeros problemas  de mortes  e

acidentes com invalidez, V. Exa. está assinalando bem o problema do entrave do

desenvolvimento da região, que é produtora. Toda região do Rio Doce, do Vale do

Aço, etc. são produtoras e não têm meios de escoamento. E o governo federal – V.

Exa. sabe muito bem disso – voltou a adiar as obras. A Presidente da República veio

aqui – V. Exa. deve ter assinalado – e marcou a data para começar as obras, neste

ano, mas agora o Sr. Ministro dos Transportes diz que começará no ano que vem. É

como se fala no interior, é igual ao canto do curiangu: “amanhã eu vou, amanhã eu

vou”. É sempre assim, fica essa história de prometer para o ano que vem, para daqui

a  um  ano,  que  se  vai  fazer.  Quantas  vezes  já  ouvimos  desta  tribuna  que  estão

começando,  que estão começando,  e não começam nada? É inadiável  a solução

dessa questão. É o que V. Exa. assinala, é uma marcação permanente com Minas

Gerais, talvez pelo receio de ver o grande Senador Aécio Neves chegar à Presidência

da República.

O Deputado João Vítor Xavier* – Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Já

encerro citando Chico Buarque: “De tão gorda, a porca já não anda” - é o cofre do

governo federal  -;  e “De tão usada, a faca já não corta”  -  é a faca que corta os
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investimentos em Minas todo ano. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos

assiste pela  TV Assembleia,  retorno  a  esta tribuna para solicitar  do  Comandante-

Geral da Polícia Militar, Cel. Renato Vieira de Souza, informações, conforme pedido

encaminhado  por  esta  Casa  em  14/10/2011.  As  informações  dizem  respeito  a

apuração  de  denúncia  gravíssima  que  apresentamos  na  Comissão  de  Direitos

Humanos, no início de outubro. Denúncia de desvio de dinheiro público, de recursos

públicos, praticado pelo Major, Subcomandante do Grupo de Ações Táticas Especiais,

com a complacência e a omissão do Ten.-Cel Marcelo Vladimir Correa, que até hoje

diz que é Comandante do Gate.

Por  que retorno a esta tribuna? Primeiro,  para  cobrar,  porque as denúncias  de

improbidade administrativa são graves. São denúncias que estão tipificadas nos arts.

9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 1992, que trata da improbidade administrativa. O Maj.

Ledwan  Salgado Cotta  fez uma lambança como Subcomandante  do  Batalhão  do

Gate  e  até  hoje  permanece  no  cargo.  Passados  praticamente  dois  meses  da

denúncia,  ele  continua  no  cargo.  Apresentamos  requerimento  na  Comissão  de

Direitos Humanos, solicitando que o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Renato

Vieira de Souza, fizesse o afastamento cautelar.

Retorno à tribuna porque um passarinho verde me contou que o Cel. Renato havia

dito a uma determinada pessoa que não se apurou nada em desfavor do citado Major.

Hoje, vou me abster de trazer outras denúncias graves a esta tribuna, que também

não foram apuradas.

Mas, em relação à pessoa do Maj. Ledwan Salgado, é muito difícil. Primeiro, porque

ele é réu confesso. Ele esteve na Comissão de Direitos Humanos, e, durante a sua

oitiva, quando este Deputado lhe perguntou sobre a destinação dos recursos no valor

de R$23.999,00, ligados à compra de microfones guturais utilizados pelo esquadrão,

pelo  Grupo  de  Ações  Táticas  Especiais  -  Gate  -,  ele  disse  que  iria  verificar  no

almoxarifado onde estava. Mas há denúncia da conta que ele pagou ao empresário e

até hoje os microfones não chegaram. Se não chegaram até hoje,  durante a sua



320
____________________________________________________________________________

resposta o Major saiu pela tangente e disse que ia verificar em 30 dias. Está nas

notas taquigráficas. Será que isso não é o bastante para o Comandante-Geral da

Polícia Militar afastá-lo? Faço uma pergunta aos Deputados desta Casa e ao povo

que está nos assistindo: e se fosse um Soldado, um Cabo ou um Sargento? Será que

ele ainda estaria lá? As coisas estão tomando um rumo que está difícil. Denúncia de

corrupção contra um Major,  que o Comandante-Geral da Polícia Militar  insiste em

manter no cargo. Está esperando o quê? Que o Ministério Público solicite a prisão

dele? O Dr. João Medeiros, Promotor-Chefe da Promotoria de Defesa do Patrimônio

Público,  também  recebeu  as  notas  taquigráficas,  também  recebeu  as  denúncias.

Aliás, estive lá pessoalmente. Pelo menos lá temos a chance de não haver um IPM

conduzido para absolver.

Pasmem, durante a denúncia li uma outra denúncia contra esse mesmo Major. São

várias. Ele havia utilizado o veículo da P12 do batalhão, retirado um Soldado que

estava em serviço, fechado o quartel e mandado outro Soldado buscar o tio dele, na

casa dele, que não é policial, para levá-lo à Polícia Federal para fazer o registro legal

de porte de arma. Ao ser questionado sobre isso, ele disse que estava contribuindo

para a segurança pública, utilizando veículo para uso pessoal.  Isso é improbidade

administrativa. Qualquer leigo que ler  os arts.  9º,  10 e 11 da Lei nº 8.429 poderá

verificar isso claramente. Qual providência foi tomada? Nenhuma.

Esse Major, Ledwan Salgado, foi o mesmo que escalou a viatura do Gate da Polícia

Militar, que é a tropa mais especializada de toda a polícia mineira. Apresentamos a

escala de serviço assinada pelo Major, em que ele deslocou uma viatura para fazer o

policiamento no Bairro Jardim Canadá. Sabem qual era o objetivo? O policiamento

para festa de um empresário. Na escala de serviço consta exatamente esse teor. Isso

não é desviar recurso público? Viatura, combustível e policiais?

Do outro lado, acontecia um homicídio contra um policial. Até hoje a viatura do Gate

não chegou para dar cobertura na morte de um policial militar em serviço, que estava

defendendo a sociedade. Esse mesmo Major não explicou a reforma, a obra pública

realizada  com  recurso  público  no  valor  de  R$50.000,00  na  construção  de  dois

banheiros e uma cozinha no Gate. Parte dos recursos não se sabe até hoje onde foi

parar. Trata-se do mesmo Major. Ele chega aqui, é dada a palavra a ele; perguntado
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sobre os microfones, ele diz: “Não sou detentor direto da carga”. Mas é o ordenador

de despesas, é o Comandante.

“Há  um  almoxarife  na  unidade.  Mas  posso  dizer  que  esses  equipamentos  são

utilizados em ocorrências. Nas unidades, há os equipamentos, que são utilizados. O

nosso almoxarife está sendo movimentado. Há um prazo legal de 30 dias para dar 'o

pronto' da carga para quem vai receber”. Não existe prazo de 30 dias. A nota fiscal

apresentada por este Deputado estava lá: despesa quitada. Mais adiante, fizemos a

leitura de outra lei, que o Major desconhecia. (- Lê:) “O art. 62 da Lei nº 4.320, no que

diz respeito ao fato anterior da compra dos microfones, diz: o pagamento da despesa

só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Art. 63 - A liquidação

da despesa consiste  na  verificação do direito  adquirido pelo  credor.  (...)  §  2º  -  A

liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

(...) III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço”.

Onde estão os microfones? É porque é difícil  para o Cel.  Renato entender que a

denúncia era muito grave.

Será que o Governador sabe que esse Major continua à frente? E o pior, o Tenente-

Coronel, que deveria estar comandando, está passeando em Brasília; a unidade está

sendo comandada pelo Major. Agora, pasmem, há denúncia do Major que envolve

travestis, lá na porta do Gate, e não são tomadas providências. Será que esse Major

tem conduta adequada para ser Comandante de uma unidade de elite  da Polícia

Militar?

Cel. Renato, sabe por que estou ocupando a tribuna de novo? Porque o senhor não

está tomando providências. Infelizmente o senhor acha que pode chamar para si e

segurar.  No  jargão  policial,  é  engavetar  a  denúncia.  Como dizia  o  ex-Procurador

Geral Brindeiro, engavetava as denúncias. Não há como. As denúncias em desfavor

do Maj. Ledwan Salgado são gravíssimas. Por que esse moço continua à frente? Por

que não houve o afastamento cautelar previsto no Código de Ética da Polícia Militar,

que  é  a  Lei  nº  14.310?  Afasta  cautelarmente,  medida  cautelar,  instaura  os

procedimentos. Dizem: porque não chegou prova. Se os microfones não estão na

unidade, e o Major pagou a despesa e era o ordenador de despesa, é prova de quê?

Será que precisarei exibir aqui as imagens do Ten.-Cel. Vladimir falando para sua
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tropa sobre essa questão de relacionamento com travesti? Se eu precisar fazê-lo,

ficará pior. O DVD está em meu gabinete, e o Comandante sabe muito bem que não

blefo, que não faço denúncia inconsistente. O que o Cel. Renato está esperando para

retirar esse Major do comando da unidade?

Pasmem, são várias denúncias. É favorecimento de empresário com policiamento,

e, enquanto isso, a sociedade fica sem ele. O Major teve cara de pau de dizer que

aquilo era uma necessidade da segurança pública. Só se esqueceu de dizer o Major

que a unidade de elite não faz esse tipo de policiamento. Talvez ele não saiba, apesar

de  ser  o  Subcomandante  da  unidade,  que  uma  unidade  altamente  treinada  e

especializada  não  faz  policiamento  comum,  corriqueiro.  Ela  só  é  empenhada  no

gerenciamento de crises, assalto a banco com refém, retomada da situação em uma

penitenciária. Gerenciamento de crise não é policiamento na porta de uma empresa

de  empresário  com  festa  particular.  Eram  quatro  homens  bem-armados  e  bem-

equipados, com a viatura do Gate a serviço. Está na escala. Isso não é retórica da

tribuna, está na escala de serviço que ele tentou justificar, assinada por ele. Utilizar-

se de recursos humanos ou materiais em favor de outrem não é improbidade? Ou os

acadêmicos que estudei no meu curso de Direito estão equivocados, talvez meus

mestres estejam equivocados. É improbidade. Eu esperava por parte do Cel. Renato

um afastamento imediato.

Porém ele continua comandando; acabamos de ligar  para lá.  Pedi  à assessoria

para ligar e perguntar se ele está comandando, e ele está. Isso é um absurdo. Será

que terei de exibir as outras imagens? Espero que não. Só voltei à tribuna porque, há

poucos dias, li  essa matéria no “Estado de Minas”: “PM treina sua seleção para a

Copa. Grupo de elite da Polícia Militar participa de preparação intensiva de olho no

Mundial.” Entre as atribuições dos militares, uma é lidar com ameaças de bombas e

crises de reféns. Isso, sim, é atividade do Gate, mas não pode haver bomba. O Maj.

Ledwan e o Ten.-Cel. Vladimir disseram que os macacões ou as roupas antibombas

estão  vencidas  desde  2004.  Os  dois  disseram  isso  na  Comissão,  e  as  notas

taquigráficas estão aqui para provar. Enquanto isso, o recurso de um convênio com o

Banco Central do Brasil, da ordem de R$800.000,00, para escolta de valores, poderia

ser utilizado em favor do Gate, mas o Ten.-Cel. Vladimir passeia muito em Brasília.
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Estou  até  achando  que  esse  moço  ocupa  algum  cargo  em  Brasília,  está

assessorando algum Deputado Federal ou Senador, porque ele não para de passear

em Brasília. Portanto é algo deprimente, já que foi feita uma denúncia séria, grave,

mobilizou-se uma audiência pública na Assembleia e documentos foram entregues.

Além disso, o Major é réu confesso. A escala de serviço estava em nossas mãos e

a  entregamos  ao  Corregedor,  mas  nenhuma providência  cautelar  foi  tomada  em

relação  ao  Maj.  Ledwan  Salgado.  Qual  providência  foi  tomada  em  relação  ao

Tenente-Coronel?  Nenhuma.  Ficaram omissos.  É  uma omissão também à luz  do

direito administrativo e da Lei de Improbidade Administrativa, cuja punição é severa.

Daqui  a  pouco,  virão  as  promoções  de  dezembro.  Será  que  o  Cel.  Renato  vai

promover  o  Major  a  Tenente-Coronel,  como  ocorreu  em  outras  denúncias  que

fizemos? Ou será que ele terá o zelo de proceder ao afastamento cautelar, como

dispõe a Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética de civis e militares.

Quero  assim,  Presidente,  encerrando  as  minhas  palavras,  dizer  que  estamos

apenas aguardando as providências legais e que a ação civil pública já está aberta

pelo MP. Tenho certeza de que lá não haverá interferência de Coronel. Lá o Promotor

terá mãos de ferro para punir os desvios de conduta. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Luzia Ferreira,

telespectadores da TV Assembleia, demais pessoas que acompanham os trabalhos

da Assembleia Legislativa nesta tarde, servidores desta Casa, eu gostaria de dizer

que  estou  muito  animado,  pois  teremos  agora  uma  reunião  com  o  Presidente.

Esperamos  que  os  nossos  servidores,  por  puro  merecimento  tenham  o

reconhecimento que merecem.

Sr.  Presidente,  venho,  com  muita  alegria,  à  tribuna,  nesta  tarde,  para  relatar,

especialmente me dirigindo ao Líder, Deputado Bonifácio Mourão e também ao nosso

professor, Deputado Rômulo Viegas, as vitórias que os Municípios governados pelo

PSDB alcançaram na educação.

Queria especialmente citar o Município de São João do Manhuaçu, governado pelo

PSDB, que tem obtido grande desenvolvimento na educação.  Deputado Bonifácio

Mourão, o nosso Prefeito, Prof. João Batista Gomes, o “João Carolino”, eleva São
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João do Manhuaçu, cidade governada pelo PSDB, junto com os professores e com a

Secretária  de  Educação do Município,  a padrão de Primeiro Mundo.  A ideia,  que

parecia utópica, começa a ganhar forma e apresentar resultados nessa cidade, com

IDH  abaixo  da  média  nacional,  que  vive  neste  momento  uma  verdadeira  e

espetacular revolução no ensino. A rede municipal formada pelas escolas municipais

no Centro de São João do Manhuaçu e nos Distritos e povoados vem alcançando

índices  de  Primeiro  Mundo.  É  interessante  a  palavra  de  uma  jovem  estudante,

Sabrina  Mendes,  de  11 anos:  “Aqui,  em São João do Manhuaçu,  os  professores

levam a sério a educação”.

A Secretária Municipal de Educação, Profa. Darsone Miranda, comemora o salto no

Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  aplicado  pelo  Ministério  da

Educação. São João do Manhuaçu, governado pelo PSDB, tem nota 4,6, enquanto a

média nacional é 4. Isso é para comemorar. Em São João do Manhuaçu temos o que

tem sido chamado de Conspiração Mineira pela Educação, para colocar a educação

como prioridade absoluta. Como Deputado majoritário de São João do Manhuaçu já

por  quatro  mandatos,  tenho  de  comemorar,  porque  por  vários  anos  tem  havido

investimentos  do  governo  do  Estado  na  rede  de  educação  de  São  João  do

Manhuaçu, o que levou a esse grande salto de qualidade.

Mais  à  frente  quero  apresentar  o  avanço  dos  estudantes  em  São  João  do

Manhuaçu, mas faço uma pausa para, com muito prazer, ouvir o meu Líder, Deputado

Bonifácio Mourão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Leite,  nós  o

aparteamos porque o que V. Exa. está mostrando é extremamente importante: um

Município  como  São  João  do  Manhuaçu,  que  é  relativamente  perto  da  nossa

Governador Valadares, atingindo um Ideb superior à média nacional. Isso é relevante

porque os Municípios pequenos, de modo geral, têm uma dificuldade maior – todo o

mundo  sabe  disso  -,  também  na  área  do  ensino.  E  um  Município  desse  porte

conseguir  uma média  superior  à  média  nacional  é  relevante  e  merece  destaque,

conforme V. Exa está enfatizando, não só por ser digno representante do Município,

mas para reafirmar o trabalho realizado pelos Prefeitos do PSDB. Por falar  nisso,

outra  pessoa de nosso partido,  ninguém menos  do que o  Senador  Aécio Neves,
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acaba de apresentar um projeto no Senado – V. Exa. sabe disto –, que favorece a

educação. E a educação, para ser mais completa, não pode ficar só na sala de aula.

Vai  nesse  caminho  o  projeto  do  Senador  Aécio  Neves.  Por  esse  projeto,  os

investimentos das empresas na qualificação e na educação dos seus funcionários

serão deduzidos no imposto de renda.

Isso estimulará a educação de mais de 15 milhões de brasileiros acima de 14 anos

e a produção das empresas, como consequência de mão de obra mais qualificada.

Por isso temos o prazer de assinalar e dar os parabéns a São João do Manhuaçu e a

V. Exa. pelo feito e ao Senador Aécio Neves por esse projeto. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Líder Mourão, por sua manifestação e

lembrança do projeto do nosso Senador Aécio Neves, sempre tão preocupado com a

questão da educação. Ele inaugurou em Minas Gerais a presença das crianças com 6

anos de idade já no ensino fundamental, o que foi muito importante. Estamos falando

da revolução do ensino em São João do Manhuaçu. Quero trazer um dado de uma

das  nossas  crianças  de  São  João  do  Manhuaçu,  estudante  da  nossa  Escola

Municipal Dona Durvalina. O ensino melhorou tanto que ela fez um teste numa cidade

maior, próxima, para ingressar no colégio da cidade de Manhuaçu. Dentre todos que

buscavam as vagas, ela ficou em segundo lugar, o que possibilitou uma bolsa integral

para essa criança. Os resultados são surpreendentes, avalia o Prefeito João Batista

Gomes, do PSDB. O Diretor da Conspiração Mineira pela Educação, Evandro Neiva,

também exalta o programa. O País tem como meta alcançar seis pontos no Ideb em

2022, mas tudo leva a crer, Deputado Rogério Correia, com família oriunda daquela

cidade, que São João do Manhuaçu agora já ultrapassa a expectativa na educação

que  o  governo  federal  propôs,  já  que  está  próxima  dos  cinco  pontos.  O  Brasil

alcançará seis pontos em 2022; a nossa cidade de São João do Manhuaçu deverá

alcançar, se Deus quiser, já no próximo ano de 2012.

Gostaria também de trazer informações importantes. No primeiro levantamento, no

início de 2011, a maioria dos alunos do 3º ano do ensino fundamental - ou seja, 56%

deles - dominavam parcialmente a resolução de problemas. Cinco meses depois, a

coluna recuou para 14%, e 79% deles passaram a conhecer com precisão o assunto.

É uma revolução, Deputado Mourão. É possível melhorarmos a educação. O PSDB
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tem mostrado isso com uma grande contribuição, é claro, da iniciativa privada, dos

professores e dos servidores de São João do Manhuaçu.  A nossa professora que

cuida da área de pedagogia, da supervisão, conta que, entre os 865 alunos da Escola

Municipal Dona Durvalina, 35% deles apresentavam defasagem de leitura. O índice

caiu para 5% em setembro. Então, hoje, apenas 5% desses alunos têm defasagem

na leitura.

Quero  aqui  reconhecer  também  o  esforço  do  meu  companheiro  do  PSDB,

majoritário, Deputado Federal em São João do Manhuaçu, Paulo Abi-Ackel, que tem

investido tanto e substituiu naquela cidade o seu pai Ibraim Abi-Ackel, que levou a

primeira escola para São João do Manhuaçu. Depois disso, no governo do PSDB,

fizemos uma grande reforma na escola estadual daquela cidade. Era Secretário de

Estado de Educação o Sr. João Batista Mares Guia, quando fizemos essa grande

reforma.  Ficamos  muito  parados  durante  um  tempo,  quando  o  PSDB  perdeu  a

Prefeitura e foi  substituído por  PMDB e PT, mas retornamos, e o PSDB faz essa

revolução no ensino em São João do Manhuaçu.

As experiências são muitas. Gostaria de citar outro Município onde sou majoritário

por quatro vezes, São José do Mantimento, que é muito pequeno e está espalhando

escolas de altíssimo nível pela zona rural. Nosso professor e Prefeito Helinho tem

investido  muito  na  educação.  Apesar  do  seu  tamanho,  São  José  do  Mantimento

exporta açúcar mascavo para a Alemanha e para outros países. Seu crescimento é

especialmente puxado pelo investimento na educação. Estamos felizes porque temos

recebido  por  parte  do  governo do Estado recursos  necessários  para  que nossos

Municípios possam investir na educação. O ensino é fundamental, mas é necessário

ter infraestrutura, escolas com condições para o desenvolvimento integral dos alunos,

com espaços esportivos, bibliotecas, avanço tecnológico, conhecimento digital.

É  com  muita  satisfação  que  trago  o  relatório  do  trabalho  que  realizamos  em

conjunto com os Prefeitos do PSDB, priorizando a educação e alcançando níveis de

Primeiro Mundo. Deputado Mourão, ontem tive a oportunidade de ligar para o nosso

Prefeito  João  Batista  Gomes,  parabenizando-o  pela  revolução  na  educação.

Recentemente  visitei  o  nosso  Município  e  vi  que  também  está  havendo  uma

revolução na infraestrutura. O saneamento básico é fundamental. Quando o PSDB
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assumiu o governo, não havia água tratada, mas hoje ela é tratada; não havia rede de

esgoto, mas hoje está sendo implantada a coleta; não havia escolas com espaços

esportivos,  mas  hoje  há  estádios  e  campos  de  futebol,  onde  as  crianças  são

treinadas.  Temos  uma  verdadeira  escola  de  futebol,  oferecendo  essa  grande

possibilidade de educação não formal.

Então é com muita alegria que venho hoje a esta tribuna trazer esse relatório da

revolução educacional que o PSDB tem promovido nos Municípios de Minas Gerais.

Quero continuar contando com o apoio do governo do Estado para levar infraestrutura

e condições adequadas para que as nossas crianças, nossos jovens e estudantes

continuem avançando. Hoje, Sr. Presidente, temos a expectativa de que as crianças e

os  jovens  de  São  João  de  Manhuaçu  não  têm  mais  limites.  Eles  continuarão

crescendo,  já  sabem  solucionar  problemas,  dominam  a  leitura  e  têm  toda  a

possibilidade de melhorar ainda mais. Deixo minhas homenagens ao Prefeito de São

João do Manhuaçu, João Batista Gomes, do PSDB, e ao Prefeito de São José do

Mantimento,  Hélio  Gomes.  É a revolução no ensino  que São João do Manhuaçu

experimenta, com a participação do PSDB. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

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

abordar outros assuntos, saudarei as boas notícias que o nosso Deputado João Leite

trouxe de São João do Manhuaçu, minha terra querida, da minha família e da minha

mãe.  Lá  a  escola  tem o  nome da minha  avó:  Maria  Garcia  Correia.  Gostaria  de

mandar meu abraço aos companheiros da nossa querida São João do Manhuaçu. Sr.

Presidente,  hoje  ocupo  esta  tribuna  para  saudar  também  os  companheiros  do

sindicato dos servidores do Ministério Público presentes neste Plenário, cujo projeto

foi aprovado ontem e provavelmente voltará na pauta de amanhã para votação em 2º

turno. Desde já reitero o nosso apoio. Saúdo também o Procurador Dr. Nedens, que

ganhou a eleição da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça

derrotando a chapa do “Dr.  Aeceu”.  Tomara que seja uma boa notícia,  pois o “Dr.

Aeceu”,  depois  que assumiu,  não faz mais  o papel  de investigação,  o papel  que

estamos acostumados a ver  no Ministério  Público,  sempre combativo e guerreiro.
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Esse órgão se transformou em uma Defensoria do governo do Estado, e não aquele

Ministério Público aguerrido, no que diz respeito, evidentemente, a sua Procuradoria-

Geral. A vitória do Dr. Nedens é a vitória do Ministério Público independente, ou seja,

aquele que investiga.

É exatamente sobre isso que faço uma saudação. Não sei se viram, mas o Aécio

Neves está no banco de réus, mais uma vez, acusado de desviar 4,3 bilhões de reais.

Foram  exatamente  as  Promotorias  Especializadas  em  Defesa  da  Saúde  e  do

Patrimônio que entraram uma ação civil pública, que tramita na 5ª Vara da Fazenda

Pública Estadual. O Ministério Público cumpriu o seu dever; por meio dos Promotores

Josely,  Eduardo  Nepomuceno  e  João  Medeiros,  que  está  na  chapa  vitoriosa  da

associação,  teve  a  coragem  de  colocar  no  banco  dos  réus  o  Senador,  que,

denunciado pelo Ministério Público, agora é réu num processo de 4,3 bilhões.

Sempre falamos que esse era o desvio feito a todo ano, por não aplicar na saúde

pública os 12% determinados por lei. Nesse caso, utilizam o truque da Copasa, como

se o recurso dessa empresa fosse recurso público, e não de empresa pública. Com

esse desvio da Copasa, ele foi  retirando a obrigação do Estado e deixando-a aos

Prefeitos, que sofrem e têm de fazer um investimento na saúde muito maior. Ao longo

de anos e anos, fizemos essas denúncias, de que o PSDB, estando no governo, não

investe os 12% na saúde, pois sempre investe 7%, 8%. Está aí o resultado: Aécio

Neves no banco dos réus. Senador eleito é acusado de desviar 4,3 bilhões. Parabéns

ao  Ministério  Público  independente,  aqui  muito  bem  representando  pelos  seus

servidores.

Sr. Presidente, ainda na lógica do choque de gestão, não poderia deixar de, mais

uma vez, reclamar do que foi feito com a educação pública em Minas Gerais. Agora, a

Justiça em São Paulo obriga o governo paulista, também tucano, a fazer aplicação da

lei do piso. É uma boa notícia. Em São Paulo, a Apeoesp, entidade dos professores

do ensino  público  da  cidade,  obteve uma liminar,  por  meio  de  uma ação judicial

movida contra o Secretário de Educação, que exige o cumprimento imediato da lei do

piso e de um terço da jornada. Este Estado tanto é réu confesso que está gastando

milhões de recursos com uma propaganda que tenta convencer o público de a lei de

subsídio é boa. Deputados e Deputadas, se fosse boa não seria necessário que o
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governo gastasse tanto  dinheiro,  tentando convencer  os  professores e o povo de

Minas. Bastaria aplicá-la.  Como ela foi feita contra a vontade dos professores, ele

gasta o recurso público para falar do tal subsídio, e confessa, na propaganda, que

não paga a lei do piso, não a exerce; pelo menos desrespeita o que refere a um terço

da jornada de trabalho. Disse ainda que começará a implementá-la a partir do ano

que vem.

Então, na própria propaganda, há uma confissão de culpa. Solicitaria ao Ministério

Público,  que  agora  tem  também  uma promotoria  de  educação,  e  ao  próprio  “Dr.

Aeceu”  que  prestem  atenção  na  propaganda  na  qual  confessa  que  não  se  está

cumprindo a lei.  Imagino que o “Dr.  Aeceu” assiste todos os dias pela televisão à

propaganda e, inteligente como é, já deve saber que há ali uma confissão de que a lei

não está sendo cumprida. Digo ao Ministério Público e ao “Dr. Aeceu” que a Justiça

de São Paulo deu decisão favorável, por meio de liminar, e obriga o Estado a aplicar

a lei do piso. O Ministério Público foi tão cioso de chamar o sindicato e dizer-lhe que

não poderia fazer greve porque estava prejudicando os alunos. “Dr. Aeceu”, a lei do

piso não está sendo cumprida em Minas Gerais. Peço-lhe que olhe direito, porque

realmente  é  triste  ver  o  Estado  de  Minas  Gerais  descumprindo  isso  -  aliás,

descumpriu a lei do piso e um acordo. Está aqui me dizendo que há um requerimento

na mesa hoje para que o projeto do Ministério Público seja apreciado em regime de

urgência.  Se  aprovado  o  requerimento,  poderá  ser  apreciado  hoje.  Então

analisaremos essa situação.

No caso da educação, dizia que, além de não respeitar a lei do piso, Deputado Luiz

Tadeu Leite, o governo descumpriu um acordo conosco e o sindicato. Nunca vi um

Deputado do governo ter  coragem de vir  ao microfone para dizer  que isso não é

verdade  e  que  não  foi  bem  assim.  Na  verdade,  foi  exatamente  assim.  Há  um

documento assinado pelo Secretário Danilo de Castro - aliás, ele assinou depois de

consultar  o  Governador  Anastasia  -  em  que  garantiu  aos  professores  que  o

vencimento-base  não  seria  retirado.  Além  disso,  que  haveria  a  inclusão  dos

professores no vencimento-base a partir do piso naquela carreira. Terminados os 112

dias de greve e realizada a reunião da comissão, ele simplesmente desfez a mesa de

negociação  e  dela  retirou  o  sindicato,  fez  com  que  se  passasse  na  Assembleia
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Legislativa o trator em cima do sindicato e de todos os Deputados, desprezando-os e

descumprindo um acordo assinado pelo Danilo de Castro como Secretário. Então o

que vimos foi o descumprimento de um acordo.

Hoje, na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, Deputado João Leite,

o Secretário Danilo de Castro me ligou para dizer que, em relação à questão do Jairo,

coordenador do Sindieletro, cumprirão aquilo que prometeu. V. Exa. também estava

presente quando ele se comprometeu a retirar uma ação do Sindieletro. Apenas para

situar  os  Deputados  e  o  nosso  público  da  TV  Assembleia,  o  Jairo  Nogueira,

coordenador do Sindieletro, esteve nesta Casa Legislativa e, convidado por nós, deu

um testemunho. Na opinião dele, a rede elétrica da Cemig não está bem cuidada e

não há manutenção. Em razão disso, a Cemig entrou com uma ação de calúnia e

difamação contra um dirigente sindical - aliás, convidado por mim - por cumprir seu

dever.

Essa questão foi apresentada ao Secretário Danilo de Castro, que nos garantiu que

essa ação seria retirada pela Cemig, mas até hoje não foi. Como já venho cobrando

isso - aliás, cobrei ontem do Líder de Governo -, o Secretário gentilmente hoje me

ligou dizendo que será retirada, mas que não sabe bem a data. Já expus que não

estou desconfiando do Secretário, mas, após esse episódio dos professores em que

tudo estava assinado e  não foi  cumprido,  não tenho como garantir  agora  para  o

Sindieletro  que,  de  fato,  haverá  o  cumprimento  desse  objetivo  e  do  que  foi

combinado. Como não foi feito com os professores, não posso, sem haver sequer a

assinatura, confiar mais na palavra do governo. Portanto, em razão disso, comunico

ao Presidente que faremos uma observação ao Secretário de que iniciaremos uma

discussão dos projetos do governo e uma análise deles, mas que estamos esperando

a retirada dessa ação conforme o combinado. Não há como eu simplesmente iniciar

um processo de desobstrução da pauta com o compromisso do que será feito ou

pode não ser  feito  daí  para  a frente  como não foi  com os  professores.  Portanto

solicito  ao  governo  que,  primeiro,  retire  a  ação.  Trata-se  de  uma  ação

antidemocrática,  uma  ação  contra  o  Sindicato,  e  não  me  parece  justo  que  isso

aconteça. Concedo aparte ao Deputado João Leite, embora tenha outro assunto, mas

solicitando ao Presidente  que possamos  escutar  o  Deputado João Leite,  em seu
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aparte, pelo menos por 1 minuto.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Rogério Correia, ouvi atentamente o

pronunciamento  de  V.  Exa.  Como um  dos  Deputados  que  participou  também  da

busca de entendimento com o sindicato e com o governo, queria dar aqui  o meu

testemunho da presença do governo permanente. Deputado, reconheço que V. Exa.

foi incansável na busca de entendimento para se chegar a um acordo - V. Exa. é bom

nas contas e as faz rapidamente. Enfim, esse acordo ficou impossível, porque não

avançávamos,  especialmente  na  segunda  parte.  Na  primeira  parte  dos

entendimentos, conseguimos avançar, que era sobre as questões da falta na greve,

do  13º  salário,  do  pagamento  integral  daqueles  meses  para  que  ocorresse  a

reposição. Ficamos numa situação difícil a partir daí, da busca do entendimento em

relação às carreiras. A situação aqui está muito parecida com a do Rio Grande do Sul,

onde o PT governa, a qual estou acompanhando. O interessante é que o Secretário

de Educação do Rio Grande do Sul,  que foi,  no governo do PSDB, um ardoroso

apoiador das greves contra o PSDB, nesse momento alertou os professores de que o

Rio Grande do Sul não tem condições de pagar o piso. Então há uma greve no Rio

Grande do Sul, assim como há também na Bahia, governada pelo PT.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, comunico que há tempo regimental.

O Deputado João Leite - Posso concluir, Sr. Presidente?

O Sr. Presidente - Pois não, Deputado. V. Exa. tem 1 minuto.

O  Deputado  João  Leite  -  Claro  que  sim,  Deputado.  Serei  rápido.  Enfim,  há

indicativos  de  greve  na  Bahia  também.  Infelizmente,  Deputado  Rogério  Correia,

apesar do esforço de V. Exa., quero dizer que também nós, eu, os Deputados Duarte

Bechir, Cássio Soares, Antônio Júlio, nos esforçamos, mas não havia mais acordo. A

situação ficou insustentável para nós. Senti que o governo estava presente, porém

com dificuldades. O sindicato solicitou, todo o tempo, R$3.700.000.000,00, o que é

praticamente 50% da folha dos servidores hoje. A minha expectativa é a construção

de  algo  para  o  futuro.  Eu,  especialmente,  lamentei,  porque  gostaria  muito  que

tivéssemos um acordo, e sei que V.  Exa.  também batalhou muito por isso,  assim

como o próprio governo.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado João Leite. Agradeço ao
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Sr. Presidente a tolerância. Creio que greve é normal, Deputado. No governo do PT

também há greve, assim como em todos os partidos. Isso é natural, normal, faz parte

do processo democrático. A única questão é que não se pode ter uma greve que dure

112 dias, escrever um acordo, assinar um acordo, garantir que o vencimento-base

continuará, mas o governo simplesmente desconhecer isso, não cumprir  o acordo

feito. Isso realmente é inadmissível, porque quebra a confiança. Eu fui um dos que

testemunharam. V. Exa. não estava lá nesse dia, mas eu testemunhei o acordo feito.

A greve terminou após testemunho de um acordo assinado, onde essa garantia, de

que o vencimento-base continuaria, não foi cumprida. O governo enviou um projeto

que termina, na marra, com o vencimento-base e não dá sequer o direito de que se

faça opção. A Secretária Renata Vilhena diz que isso custou a ela 2,1 bilhões. Não sei

se isso é verdade ou mentira; não acuso, não falo nada em relação a isso, porque

não vi as contas, que não nos foram mostradas. Mas disse que custou 2,1 bilhões.

Ela poderia ter usado esses 2,1 bilhões no vencimento-base, conforme ela prometeu

e o governo assinou.  Então esse fato de não cumprir  o  acordo é realmente uma

situação delicada, e é nisso que eu reclamo do governo. Ter ou não dinheiro é uma

eventualidade de discussão, mas não cumprir  um acordo fica ruim para a própria

Casa Legislativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Augusto Monteiro Guimarães para o Cargo de Presidente da Fundação Ezequiel
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Dias -  Funed. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados Carlos

Mosconi  e  Doutor  Viana;  suplentes:  Deputados  Luiz  Henrique  e  Bosco;  pelo  PT:

efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado Pompílio Canavez;

pelo PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Bruno Siqueira;

pelo  PSD:  efetivo  -  Deputado Doutor  Wilson Batista;  suplente -  Deputado Cássio

Soares. Designo. Às Comissões.

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes deliberam seja prorrogado até

6/12/2011 o prazo para recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011,

do  Governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - para o período de 2012-2015, e 2.521/2011, do Governador

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

de Minas Gerais  e  do orçamento de investimento  das empresas controladas pelo

Estado para o exercício de 2012.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2011.

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.632/2011  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.601/2011, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.597/2011 à Proposta

de Ação Legislativa nº 1.609/2011, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.613/2011 à

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.618/2011,  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.532/2011 à Proposta  de Ação Legislativa nº  1.620/2011 e da Proposta de Ação

Legislativa nº 1.603/2011 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.650/2011.

Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2011.

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

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.008 e 2.009/2011, da

Comissão de Direitos Humanos, e 2.010 e 2.011/2011, da Comissão de Defesa do

Consumidor. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Esporte - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária,

em 29/11/2011, dos Projetos de Lei nºs 2.455/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

2.464/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  2.491/2011,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  2.563/2011, do Deputado Adalclever  Lopes, e 2.566/2011,  do Deputado

Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 1.850/2011, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, e 1.851/2011, do Deputado Jayro Lessa; de Transporte - aprovação, na

22ª Reunião Ordinária, em 29/11/2011, do Projeto de Lei nº 2.151/2011, do Deputado

Bruno Siqueira, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 1.884 e 1.885/2011, do

Deputado Elismar Prado,  1.896/2011,  do Deputado Jayro Lessa, e 1.913/2011, do

Deputado Celinho do Sinttrocel; de Educação - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária,

em  30/11/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.888/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,

1.906/2011,  do Deputado Bosco,  e 1.915/2011,  da Deputada Luzia  Ferreira;  e  de

Segurança  Pública  -  aprovação,  na  30ª  Reunião  Ordinária,  em  29/11/2011,  dos

Requerimentos  nºs  1.889  a  1.891/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado  (Ciente.

Publique-se.).

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai  suspender  a  reunião  por  duas horas  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 20 minutos
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para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito a recomposição de quórum

porque não temos número suficiente de Deputados para darmos continuação aos

trabalhos.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Gilberto Abramo) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Mais  uma vez,  quero  lembrar  o  que  está

acontecendo na região serrana, precisamente no Distrito do Mato Grosso. A MG-10,

no  trecho  que  vai  de  Santo  Antônio  do  Monte  até  o  Serro,  mais  uma vez  está

interditado. Há 15 dias os alunos não podem sair do distrito para ir à aula. A culpa é

da mineradora que está explorando aquela região, pegando o minério e colocando os

caminhões na estrada, que, com as chuvas e a lama, ficou intransitável. Com isso,

estão passando por Alvorada de Minas e acabaram com essa estrada e com a MG-

10. Fica o apelo. Ontem, encaminhei solicitação ao Ministério Público para que tome

providências  urgentemente,  cobrando  da  mineradora  a  responsabilidade  pelo

problema. O problema não é do governo, mas da mineradora, que acabou com a

estrada  que  vai  de  Conceição  do  Mato  Dentro  até  o  Serro.  Faço  um  apelo  aos

Deputados que estiveram contra o Serro, para não irem ao Serro só para pedir voto e

depois não fazer nada pela cidade. Temos que fazer uma grande manifestação de

todos os Deputados. Peço ajuda ao Mourão, ao João Leite, a todos os Deputados, ao

Vice-Governador, ao Deputado Federal Vitor Penido, a todos aqueles Deputados que

foram  votados  ali,  para  nos  ajudar.  Temos  uma Secretária  que  está  do  lado  do

Governador diariamente, a Sra. Maria Coeli, cujo irmão é Prefeito, que está vendo a
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dificuldade  da  população,  dos  filhos  do  Distrito  do  Mato  Grosso,  e  não  toma

providências.  Há 15 dias  que uma meninada não vai  para a escola.  Ontem, uma

senhora passou mal e precisou sair na maca pela estrada para chegar até o hospital.

Não  podemos  mais  aceitar  isso.  Estamos  em  2011,  e  onde  estão  os  Deputados

votados ali? Onde estão os companheiros que foram lá na época da eleição buscar

votos?  E  agora,  na  hora  de  levar  uma ajuda,  ou  pelo  menos  uma palavra  para

resolver o problema, não o fazem. O Serro é uma cidade onde fui majoritário já em

cinco  eleições  e  pela  qual  tenho  o  maior  carinho,  independentemente  de  grupo

político, de Prefeito, disso ou daquilo, mas por causa da população, que é sofrida e

carente. Com certeza ela nos assiste agora pela TV Assembleia, essa TV que criei

justamente para mostrar o que fazemos aqui há 15 anos. Obrigado.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de formular

uma questão de ordem. Na quarta-feira passada tivemos uma reunião de Plenário

bastante extensa,  quando discutimos a votação do projeto da educação.  Fizemos

aqui o exercício da obstrução, absolutamente regimental e natural que aconteça no

processo democrático. Mas é preciso que façamos uma leitura crítica do Regimento

da  Casa.  Estivemos  aqui  e  conversamos  com  vários  integrantes  do  parlamento

tratando  exatamente  da  seguinte  questão:  no  decorrer  da  reunião,  realizamos  a

votação de um requerimento que tratava de uma inversão de ordem da pauta, ou

seja, um requerimento incidental. Encerrada a reunião, ele deixa de ter validade, não

tem  mérito  para  ser  discutido.  Portanto  entendo  –  e,  assim  como  eu,  vários

parlamentares  da  Casa -  que  não  é  possível  haver  declaração  de voto  para  um

requerimento incidental, ou seja, utilizou-se meramente de um subterfúgio protelatório

para estender a reunião. Assim, a questão de ordem que formulo à Mesa é que haja

um  entendimento  crítico  em  relação  a  essa  questão.  Não  havendo  mérito  do

requerimento que está sendo votado, não é possível dar a palavra para declaração de

voto.  Esse requerimento simplesmente vai  definir  a ordem de votação.  Depois  da

votação,  aí,  sim,  poderemos  ter  declaração de voto  quanto  ao  mérito  do  que foi

votado. Mas, sendo um requerimento incidental, que deixa de ter validade ao final da

reunião, não há motivo para declaração de voto. Essa é a questão de ordem que

formulamos  e  a  respeito  da  qual  gostaríamos  de  ter,  assim  que  possível,  um
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posicionamento da Mesa.

O  Sr.  Presidente  -  Informo  ao  Deputado  Neider  Moreira  que  oportunamente

responderemos a questão de ordem de V. Exa.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro - informando, na condição de

Líder do Governo, que deverá ser desconsiderada a solicitação de urgência para a

apreciação do Projeto de Lei nº 2.701/2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar

operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá

outras providências,  contida na Mensagem nº 144/2011, do Governador do Estado,

recebida na reunião ordinária de ontem, dia 29 (Ciente. Publique-se.).

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando 2/3 dos membros do Colégio

de Líderes, acordam, nos termos do § 2º  do art.  272 do Regimento Interno,  seja

atribuído  regime  de  urgência  à  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.703/2011,  que

autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Japan Bank for

International Cooperation - JBIC - e dá outras providências, tendo em vista solicitação

do Governador do Estado, contida na Mensagem nº 146/2011.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Líder do BTR - Antônio Júlio, Líder do PMDB - Neider Moreira,

Líder do PSD - Tiago Ulisses, Líder do PV - Sargento Rodrigues, Líder do PDT.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário  que,  em virtude de solicitações contidas  nas

Mensagens nºs  143 e 145/2011,  do Governador  do Estado,  recebidas na reunião

ordinária de ontem, dia 29, os Projetos de Lei nºs 2.700/2011,  que autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco  Internacional  para

Reconstruções  e  Desenvolvimento  -  Bird  -,  o  Banco  Credit  Suisse  e  a  Agência
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Francesa de Desenvolvimento - AFD - destinadas à reestruturação da dívida CRC-

Cemig e dá outras  providências, e  2.702/2011,  que autoriza  o Poder  Executivo  a

realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e  Social  -  BNDES -  e  dá  outras  providências,  ambos  de sua  autoria,  passam  a

tramitar  em  regime  de  urgência,  conforme  o  disposto  no  art.  208  do  Regimento

Interno.

Informa, ainda, que, por solicitação do Governador do Estado contida na Mensagem

nº 146/2011,  e tendo em vista Acordo subscrito  por  2/3 dos Líderes com assento

nesta Casa, o Projeto de Lei nº 2.703/2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar

operação de crédito junto ao Japan Bank for International Cooperation - JBIC - e dá

outras providências, passa a tramitar em regime de urgência, nos termos do art. 208

do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

O  Sr.  Presidente  -  Parecer  de  Redação  Final  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 18/2011, do Deputado Duarte Bechir e outros, que dispõe sobre a

ação declaratória de constitucionalidade e dá outras providências. Em discussão, o

parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À promulgação.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.462/2011, do Deputado Bosco, que

altera o art. 2º da Lei nº 13.371, de 30/11/1999, que cria a Medalha Calmon Barreto.

Em discussão,  o  parecer.  Não há oradores  escritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Peço verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Carlos Mosconi - Meu voto é “sim”.

O Deputado Tenente Lúcio - Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 37 Deputados, que, somados

às presenças do Deputado Gilberto Abramo e desta Presidência, perfazem o total de

39 parlamentares. Está, portanto, ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 1.462/2011. À sanção.

Questão de Ordem

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Sr.  Presidente,  se  não  me  falha  a  memória  o

Deputado  Neider  Moreira  já  havia  contabilizado  o  seu  voto.  Porventura  foi

contabilizado pela segunda vez?

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que, computando-se o voto dele e os votos

dos demais Deputados, houve quórum suficiente para aprovação da matéria.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Zé  Maia  em  que  solicita  seja

atribuído  regime  de  urgência  à  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.188/2011.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente -  Vem à Mesa requerimento  do  Deputado João Leite  em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.694,

2.188, 577, 578, 664, 937, 1.378, 1.501, 2.111, 2.395, 955, 1.007, 2.087 e 2.220/2011

sejam apreciados em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão, nessa

ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alienar,  por  meio  de  venda,  os  imóveis  que
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especifica.  A Comissão de Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade do projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira que opina pela rejeição da Emenda nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Sr.  Presidente,  meu  voto  é  “não”,  e  não  foi

registrado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, meu voto também é “não”.

O Sr.  Presidente -  Estão computados.  Votaram “não” 42 Deputados. Não houve

voto favorável. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.292/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão

de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, que consolida a Legislação Tributária do

Estado de Minas Gerais, reduz a alíquota de ICMS de 22% para 19% nas operações

internas com álcool combustível e aprimora as regras referentes à apropriação de

crédito de ICMS decorrente da aquisição de bens para o ativo imobilizado, tornando

mais efetivo o princípio da não cumulatividade. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. Emendado em Plenário,
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voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira que opina pela rejeição das

Emendas nºs 2 a 5. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita a votação destacada da Emenda nº 5. A Presidência defere o requerimento,

de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de

Lei nº 2.452, que debatemos neste momento, prevê a redução da alíquota do ICMS

referente ao etanol. O governo propõe uma redução de 22% para 19%, ou seja, uma

redução de 3% do ICMS referente ao etanol. Essa é uma ação, somada a outras, em

outros projetos de lei, em que o governo propõe redução, tanto no caso do etanol

como para o feijão e alguns materiais de construção. Perceberemos que a somatória

dessas reduções, que imputarão ao governo renúncia de receita, há uma previsão de

queda de receita em torno de R$64.000.000,00, Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Paralelamente a isso, é óbvio que o governo tem de propor uma compensação dessa

redução. No entanto, o governo não está fazendo isso em forma de lei que tramita na

Casa. Ele já publicou um decreto-lei  – o que obviamente pode fazer - anunciando

que, a partir de janeiro de 2012, será reajustado o valor do óleo diesel em mais 3%,

saindo dos atuais 12% para 15%, ou seja, de alguma forma ele reduz o etanol em 3%

e aumenta o diesel em 3%. Estamos falando que o etanol na verdade corresponde a

cerca de 9% do consumo de combustível no Estado. Em contrapartida a isso, o diesel

corresponde a quase 70%, cerca de 66% de consumo. O governo deixa de arrecadar

R$64.000.000,00 e passa a arrecadar cerca de R$370.000.000,00. Estamos dizendo

que o governo não está simplesmente compensando a receita, ele está aumentando

a receita, aumentando o imposto do ICMS em algo que podemos dizer que é insumo,

o óleo diesel. Isso terá impacto no transporte público, nos serviços, em todo produto a

ser transportado no Estado. Quero ler a mensagem do Governador. No tocante ao

projeto de lei, somos favoráveis. Ele faz parte de um conjunto de ações de redução

do governo. O problema sobre o qual queremos alertá-los, que será nosso destaque

na emenda, não no projeto ao qual somos favoráveis, é exatamente o percentual que

se propõe de reajuste no óleo diesel.  O governo apresenta em sua mensagem o

projeto de lei em questão. Lerei a Mensagem nº 120 do Governador referente a esse
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projeto de lei. (- Lê:)

“O projeto de lei  em questão objetiva reduzir  a  alíquota  do ICMS incidente nas

operações  internas  com  o  álcool  para  fins  carburantes,  buscando  incentivar  o

consumo de combustível de fonte renovável e menos poluente e, a um só tempo,

desonerar  o consumidor final.  Além disso está sendo promovido”...  Ele  fala sobre

aperfeiçoamentos  e  algumas  mudanças  na  legislação.  Ele  diz  claramente  que  o

objetivo é desonerar o consumidor final.

Permitam-me ler um texto de avaliação, que fala sobre os problemas que podem

advir  com o ICMS mais alto.  É  sobre sugestão de uma associação para evitar  o

aumento. Deputado Adelmo, cerca de 86% do transporte de mercadorias do Brasil

são feitos  por  caminhões a diesel,  e  boa parte desses veículos  passa por  Minas

Gerais, já que o Estado tem posição estratégica no mapa e possui a maior malha

rodoviária do País, com 31.000km, somente de rodovias estaduais e federais.

As alterações no preço do diesel produzem, com isso, forte impacto em toda cadeia

de comércio e produtos, além, é claro, de impactar também fortemente a venda de

combustíveis.  É  isso  que  deve  acontecer  a  partir  de  janeiro.  Já  foi  publicado  o

Decreto nº 45.728, assinado pelo Governador, que prevê que a partir de 1º de janeiro

do  próximo  ano  o  ICMS  que  incide  sobre  o  diesel  sofrerá  um  aumento  de  3%,

passando de 12% para 15%. Com isso, o preço do diesel vendido em Minas Gerais

deve subir  em média R$0,06 nas bombas. Em contrapartida, o governo de Minas

enviou à Assembleia exatamente este projeto que estamos debatendo agora,  que

prevê a redução do etanol de 22% para 19%, além de outras medidas de diminuição,

como eu já havia dito anteriormente, em relação a feijão, tijolos, areia, brita, telhas e

outros itens da construção civil. O objetivo seria proteger o Estado das consequências

geradas pela crise de 2008 e das dificuldades que se projetam com o novo cenário

econômico mundial, conforme nota oficial da Secretaria de Fazenda.

O projeto, ainda em tramitação, é exatamente esse que estamos discutindo. Não há

previsão  de  qual  o  valor  exato  da  arrecadação,  mas  a  redução  proposta  não  é

equivalente, proporcionalmente falando, ao anúncio do governo quanto ao aumento

do óleo diesel. Na verdade, quero chamar a atenção, pois esse projeto faz parte de

um pacote de ações de redução do governo, mas esse aumento por decreto atinge
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diretamente o consumidor e vai exatamente na contramão do governo federal, que

abre mão de parte da Cide do diesel, passando de R$0,07 para R$0,047, evitando

assim aumento direto nas bombas. Ou seja, o governo federal autorizou o aumento

nas refinarias, mas, para que não fosse repassado ao consumidor, reduziu a Cide.

Quero  deixar  esse  alerta  porque  votaremos  um  projeto  de  lei  que  de  fato  é

importante, prevê redução, mas é “disparitário”. Não teremos oportunidade de debater

nesta Casa um tema ainda mais importante e relevante do que essa redução, que

significa muito pouco perto do aumento que o governo está propondo, exatamente em

relação  ao  diesel.  Na oportunidade do destaque da emenda,  compartilho  com  V.

Exas. itens que refletem as consequências dessa medida para o Estado. O nosso

tempo é curto, não irei detalhá-los agora. O projeto é importante. Podemos propor

essa renúncia, mas de forma alguma permitir que ela corresponda aos mesmos 3%

propostos pelo governo no decreto quanto à arrecadação, ao imposto, que gerará

aumento  nos  produtos,  nos  serviços  e  no  transporte  público,  além  de diminuir  a

competitividade das nossas empresas e aumentar a disputa nos Estados limítrofes.

Portanto, não podemos deixar de fazer esse debate. Senão passará um projeto de

lei de renúncia que é muito importante, deixando de lado um decreto já publicado. A

nossa emenda propõe que, da mesma forma que o Governador é obrigado por lei a

alterar qualquer alíquota, aumentando-a ou abaixando-a, como no caso do ICMS do

etanol e da gasolina, o mesmo deve ocorrer com o diesel.

Por  mais que a lei  permita essa manobra do Governador por via de decreto,  é

responsabilidade  da  nossa  Casa  fazer  este  debate.  Neste  ano  vimos  uma  ação

importante  do  Presidente  Dinis  Pinheiro  quando  esteve  com  diversos  Deputados

unindo forças e indo ao Senado Federal solicitar ao Presidente a revisão do poder,

das  ações  das  Assembleias  Legislativas.  Buscou,  enfim,  que  as  Assembleias

Legislativas de todos os Estados tivessem mais voz, mais vez, mais poder de ação.

Essa atitude resgata, vai ao encontro da ação do nosso Presidente. A Assembleia

deve resgatar o seu papel. Não podemos nos omitir, retirar o debate daqui.

O aumento proposto gera impacto significativo na cadeia produtiva, nos serviços, no

transporte público de Minas Gerais e interferirá diretamente na vida do cidadão. Não

podemos  deixar  que  isso  aconteça.  A emenda  que  destacamos  não  amarra  a
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possibilidade de reajuste.  Até porque,  se ele fosse apenas de compensação,  não

seria de 3%, e sim de 0,6%. Assim, zeraríamos a questão, mas já que a proposta é

de aumento... Por que 3% e não 1%, 1,5%, 2%? Na verdade, deveriam fazer um

debate,  apresentar  o  objetivo.  Fica aqui  o  nosso registro,  o apoio  a  esse projeto

importante, mas o alerta, o destaque à emenda que propõe exatamente isto: trazer o

debate a esta Casa, resgatando o papel da Assembleia Legislativa de anunciar isso

ao cidadão. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  –  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  algumas

considerações sobre o Projeto nº 2.452/2011.

Tramita  nesta  Casa  um  projeto  que  é  de  autoria  do  Deputado  Weliton  Prado,

quando exerceu o mandato de Deputado nesta Assembleia, e uma luta antiga para

que colocássemos o ICMS que incide sobre o álcool pelo menos nos patamares de

outros Estados, por exemplo, São Paulo, ou seja, 12%. Em Minas, esse percentual foi

de 25%; depois, de 22%; agora, o governo do Estado propõe a redução de mais 3%.

Logicamente, somos favoráveis ao projeto, porém com as Emendas nºs 3 e 4, em que

uma delas trata da redução do ICMS sobre o álcool para 12%, para que realmente

possamos  competir  com  os  outros  Estados.  Minas,  um  dos  maiores  Estados

produtores de álcool do País, cobra um imposto de 19%, que ainda é muito alto. Por

isso proponho 12%, a exemplo do que ocorre em São Paulo. E, no ICMS incidente

sobre a gasolina, pelo menos 25%, pois, na verdade, hoje a alíquota é de 27%. O que

o Governador  fez? Quando houve a  redução de 25% para 22%,  ele aumentou o

ICMS incidente sobre a gasolina, tornando inviável abastecer tanto com álcool como

com gasolina no Estado de Minas Gerais. Solicitamos ao Governador, já que isso se

tornou inviável e realmente não atingimos o objetivo, tornar viável o abastecimento

tanto com álcool como com gasolina, voltar pelo menos ao patamar de 25%, que era

o antigo ICMS da gasolina.

Como o Deputado Ulysses Gomes disse muito bem, os  custos  do processo de

produção e  do  frete  dos  transportes  incidem fortemente  sobre  as  mercadorias,  e

quem paga a conta sempre é o consumidor final. Isso impacta de maneira muito forte
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no preço das passagens do transporte coletivo e onera o preço de todos os produtos

e mercadorias em geral. Dessa forma, o Governador deveria seguir  o exemplo de

outros Estados, pois, na verdade, não perderá receita. Se se reduz a carga tributária,

nesse caso no setor estratégico que impactará no frete, pode-se reduzir o valor do

preço final  das mercadorias  e o valor  da passagem do transporte coletivo.  Minas

deve, sim, competir  com outros Estados. São Paulo cobra 12% de ICMS sobre o

álcool combustível, o etanol. Acho que 19% ainda é muito alto. Evidentemente que,

se for 1%, aprovaremos o projeto, mas continuaremos na luta pela redução do ICMS

incidente tanto sobre o álcool como sobre a gasolina.

Na  questão  do  óleo  diesel,  o  Governador  não  poderia  aumentar  o  ICMS  por

decreto. Essa questão deve passar por esta Casa, por meio de projeto de lei, para

que tenhamos redução do ICMS incidente sobre o óleo diesel.

Sr. Presidente, gostaria de registrar também que o Projeto nº 2.452/2011 deveria,

na verdade, estar anexado a um projeto de minha autoria que tramita nesta Casa há

muito tempo, o qual trata do mesmo assunto. Regimentalmente teríamos esse direito.

Registro que somos favoráveis ao projeto e que, em momento oportuno, discutiremos

e apresentaremos as Emendas nºs 3 e 4, que propõem a redução do ICMS sobre o

álcool para 12% e a do ICMS da gasolina. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, foi demonstrado neste Plenário em

exaustão que não se trata, como apregoa a ementa do projeto de lei, de um projeto

de redução de alíquota de ICMS sobre o álcool. Ainda que o ICMS seja reduzido a

19%, é claro que essa é uma das mais altas alíquotas do País, confrontando, por

exemplo, com a do Estado de São Paulo, que, conforme foi demostrado, é de 12%.

Isso traz enorme prejuízo aos mineiros, que pagam o mais alto ICMS sobre a energia

elétrica,  a  mais  alta  conta  de  luz.  Porém,  no  mesmo projeto  cuja  ementa  cita  a

redução da alíquota, aparece um aumento brutal do ICMS do óleo diesel. Sabemos

que o óleo diesel impacta tanto o transporte público como toda a cadeia produtiva.

O  projeto  em  discussão  faz  parte  de  um  enorme  conjunto  de  projetos  de  lei

remetidos na undécima hora desta legislatura pelo governo a esta Casa para fazer
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caixa de forma urgente e desesperada.

Embora o discurso oficial do PSDB, dos tucanos, seja contra o aumento da carga

tributária, há diversos projetos de lei que fazem exatamente o oposto e para serem

votados de afogadilho agora. Há um impacto na arrecadação que se prevê com o

aumento da alíquota do óleo diesel seis vezes maior à redução na arrecadação que

se propõe para o álcool. Esse foi um enorme prejuízo para Minas Gerais, sobretudo

nas áreas limítrofes. Os Deputados do Triângulo e do Sul de Minas... Dificilmente um

caminhão ao transpor Minas Gerais não preferirá abastecer-se antes de entrar no

território mineiro. Pode fazê-lo antes de entrar no nosso Estado.

Portanto, faz parte desse desespero arrecadatório que Minas agora se jogue de

forma voraz para fazer frente à quebradeira que se instalou no Estado. Embora todos

saibamos que o discurso oficial é o do choque de gestão e do déficit zero, há uma

explosão da dívida, uma deterioração rápida das contas públicas. É por isso que,

insisto, o governo, de forma desesperada, apresenta inúmeros projetos de maneira a

extorquir o contribuinte mineiro, causando ainda uma elevação do chamado “custo-

Minas” e a nossa perda de competitividade.  Dificilmente assim Minas Gerais sairá

dessa enorme dependência dos produtos primários. Dificilmente assim sustaremos o

grave  processo  de  desindustrialização  que  se  instaurou  no  Estado,  sempre

condicionado  à  sanha  tributária  do  governo,  que,  para  fazer  frente  à  farra  que

promove ao levar  à frente uma campanha desesperada do Senador Aécio Neves,

custeada  com  o  erário  mineiro,  precisa  aumentar  sempre  a  arrecadação,  porque

reduzir custos, custeio e gastos não é a principal habilidade do atual governo.

Portanto, mais uma vez os mineiros estão à mercê dessa sanha tributária. É nesse

sentido que, se louvo a redução, ainda que tímida, do ICMS do álcool, não há como

concordar com essa extorsão que se quer promover aumentando o ICMS do óleo

diesel. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, venho também encaminhar

favoravelmente ao projeto. Como Presidente da frente mineira pela desoneração da

passagem do transporte público,  considero um absurdo deixar  acontecer  isso.  Só



347
____________________________________________________________________________

quero lembrar que há uma frente mineira pela desoneração. A tarifa do transporte

público tem de ser tratada como a da cesta básica. Precisamos incentivar.

Deputados,  Deputadas e  telespectadores da TV Assembleia,  quero  lembrar-lhes

que isso provocará um impacto direto na tarifa em 1%. Quem pagará esse aumento

será o usuário do transporte público, Deputado João Leite, assim como o torcedor do

Atlético,  do  Cruzeiro  e  do  América.  Aliás,  o  torcedor  do  Atlético  na  Série  A,  do

Cruzeiro e do América na Série B. Esse torcedor é que pagará, Sr. Presidente, a tarifa

do transporte público porque isso a aumentará diretamente. Fizemos as contas. Na

Comissão de Transporte, mostrava que isso dará 1%. Dirão: “Mas 1% não é nada”.

Não é nada para quem não pega ônibus, mas é muito para quem pega. Precisamos

rever isso. O governo federal já deu exemplo com o óleo diesel,  que a Petrobras

aumentou. Ele cortou a Cide, e não houve aumento do óleo diesel.

Por  outro lado,  em Minas Gerais  haverá aumento,  que aliás  se dará na cadeia

produtiva. Sou governo, luto por ele, trabalho e acredito nele. No entanto, ele está

pensando que arrecadará. Quero lembrar a todos que aquele caminhão ou ônibus

que sai de São Paulo para o Espírito Santo passando por aqui não abastecerá mais

em Minas Gerais. O nosso Estado é muito extenso e são várias as divisas.

Isso irá gerar uma quebradeira nos postos, na fronteira dos Estados. Deputado Luiz

Humberto,  Líder  do  Governo,  estou  certo  de  que,  no  Triângulo,  V.  Exa.  verá  a

quebradeira do lado direito, no nariz de Minas Gerais, enquanto São Paulo só irá para

a frente. Deputado Luiz Humberto, V. Exa. tem que entender que precisamos fazer

algo para que o governo não acabe com o transporte público. O governo tem que

ajudar, e não cobrar impostos.

A Prefeitura de Belo Horizonte faz a parte dela e nem sequer cobra CGO; dessa

forma, desonera a passagem. Aqui, as linhas controladas pelo DER têm CGO caro,

aumento de diesel,  disso e daquilo.  Tudo isso deve ser  analisado.  Não podemos

deixar que isso ocorra. Apelo a esta Casa e ao Presidente para que compensemos no

IPVA, que está para ser votado, mudando seu vencimento para março. Ninguém mais

aguenta pagar IPVA em janeiro, quando estamos no final das férias, tendo que arcar

com matrículas de escolas, pagamento de compras de Natal e tudo o mais. Devemos

ter pelo menos esse compromisso. Deputadas, Deputados, governo de Minas, quem
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irá pagar o aumento de óleo diesel é a D. Maria, que pega ônibus todo dia, o Sr. José,

que pega ônibus para vir trabalhar. Ou tratamos o transporte público com seriedade

ou vamos ficar com dificuldades no emprego. Só terá emprego quem mora perto do

trabalho e não precisa do vale-transporte. É preciso desonerar a tarifa do transporte.

Deputado Líder  do Governo,  sei  que V.  Exa.  é um homem que tem interlocução.

Faça-a, fale com o governo, porque não podemos ter esse aumento no óleo diesel no

próximo ano, sob pena de estarmos colocando o povo mineiro - o trabalhador, que

todo dia pega ônibus - para pagá-lo.

Para concluir, deixo meu recado ao Deputado Sávio Souza Cruz. Sou um Deputado

admirador do Senador Aécio Neves, que já foi Governador. Hoje, Deputado, ele é

Senador. Temos que nos lembrar do que ele já fez por Minas, para o Senado, e fará

muito mais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, art. 164 para explicar o sentido das

palavras. V. Exa. já está me devendo um art. 164.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  –  Citei  o  Senador  Aécio  Neves  porque  tenho

reprisado que o governo de Minas não tem projeto administrativo. Existe apenas um

projeto eleitoral, que é levar à frente a obsessão do Senador. Por isso os recursos

mineiros estão sendo desperdiçados com a compra da imprensa, com o exercício da

censura,  com a  promoção  pessoal  e  o  culto  à  personalidade  do  Senador,  nessa

campanha obcecada que se promove com o erário de Minas, em função da obsessão

do Senador pela Presidência da República. Por isso, disse que é preciso arrecadar

cada vez mais, aumentar ICMS de tudo, aumentar o custo-Minas, desindustrializar o

Estado,  porque  o  que  conta  em  Minas  Gerais  é  a  desesperada  campanha  do

Senador.

Muito  obrigado,  Presidente  José  Henrique,  pelo  minuto  que  nem  sequer  usei.

Apenas  com 40 segundos  esclareci  ao  Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  sobre  a

obsessão existente em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. As Deputadas
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e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, meu voto “sim” não foi registrado.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto

contrário.  Está  aprovado  o  projeto,  salvo  emendas  e  destaque.  Em  votação,  a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

ratificada a aprovação da Emenda nº 1.  Em votação,  as Emendas nºs  2 a  4.  As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
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solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 34 Deputados. Está

ratificada a rejeição das Emendas nºs 2 a 4. Está esgotada a hora destinada a esta

reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões,  informa ao Plenário  que,  no  decorrer da  discussão,  foram

apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado Carlin Moura, que recebeu o nº 2,

uma do Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  que recebeu o  nº  3,  três  emendas  do

Deputado Délio  Malheiros,  que receberam os nºs  4 a  6,  uma do Deputado Célio

Moreira, que recebeu o nº 7, duas emendas do Deputado Sargento Rodrigues, que

receberam os nºs 8 e 9, e uma do Deputado Duarte Bechir, que recebeu o nº 10, e,

nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

- O teor das emendas apresentadas foi publicado na edição do dia 1º/12/2011.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 1º de

dezembro,  às  9  horas,  e  para  a  especial  também de amanhã,  às  20  horas,  nos

termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/11/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado
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Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

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

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.125/2011 (Deputada Ana Maria Resende) e

2.355/2011 (Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se a 1ª fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sujeitos à apreciação do

Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.125 e 2.355/2011. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende – Bonifácio Mourão.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/11/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

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

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

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura em que

solicita  seja  realizada  reunião  com  a  finalidade  de  avaliar  os  resultados  dos

encaminhamentos  da  audiência  pública  destinada  a  debater  a  implantação  de

sistema  de  iluminação  pública  e  abastecimento  de  água  e  coleta  de  esgoto  na
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Comunidade  Nascente  Imperial.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – João Leite.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

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

Deputado Adalclever Lopes, nos termos do art. 120, inciso III, do regimento interno,

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

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

destina a debater a construção da nova via de acesso à empresa Cimentos Liz no

Município  de  Vespasiano.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Anselmo  José

Domingos  e  Célio  Moreira.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  da  seguinte

proposição, para a qual avocou a si a relatoria: Projeto de Lei nº 2151/2011, em turno

único.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a

Vereadora Adriana Alves Lara, Câmara Municipal de Vespasiano e os Srs. Benerval

Alves  Laranjeira  Filho,  Assessor,  representando  José  Cláudio  Junqueira  Ribeiro,

Presidente da Feam; Roger Gama Veloso, Diretor de Projetos do DER-MG; Carlos

Moura Murta, Prefeito Municipal de Vespasiano; Rubner Rodrigues, Gerente de Meio

Ambiente, representando André Corrêa, Diretor-Presidente da empresa de Cimentos

Liz que são convidados a tomar assento à mesa. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.151/2011 (relator: Deputado Adalclever Lopes) com a Emenda n.º
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1, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nº  1.884;  1.885;  1.896  e  1.913/2011.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.275,  1.783,  1.685,  1.751,

1.749, 2.342/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

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

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João Vitor Xavier em

que solicita reunião de audiência pública para debater a situação caótica do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves; Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada

reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial para debater o Fundo de Universalização dos Serviços

de Telecomunicação -  FUST, que cobrirá os  custos  de expansão dos serviços de

caráter social nas áreas que não geram lucro para as operadoras com atenção para a

telefonia  rural;  Celinho  do  Sinttrocel  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  às

Prefeituras  Municipais  de  Timóteo  e  de  Coronel  Fabriciano  e  ao  Dnit  pedido  de

informações acerca de providências que serão tomadas na recuperação da Ponte

Velha que liga os municípios citados; seja realizada reunião de audiência pública para

debater duas mudanças propostas para o sistema de transporte coletivo na Capital:

Bus Rapid Transit - BRT -, a ser implantado nos corredores das Avenidas Pedro I,

Antônio Carlos e Cristiano Machado, e o transporte coletivo especial; João Leite, em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação do

transporte público coletivo para idosos e deficientes no Município de Baldim; Carlin

Moura, Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos (5) em que solicitam seja

encaminhado à  Transcon,  à  Setop,  ao  DER-MG e à  empresa Saritur  pedidos  de

providências  para  a  reativação das  linhas  de  transporte  coletivo  intermunicipal  nº

1360 A, passando pela Praça da Cemig, e nº 1360 B, atendendo ao Bairro Jardim

Industrial e ao Conjunto Sandoval de Azevedo, ambas as linhas atendendo a horários

solicitados pela comunidade; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para que não haja alterações no intinerário e no quadro de horários das

linhas  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  sem  que  sejam  ouvidas  as

comunidades envolvidas  na  questão;  seja  encaminhado a  Prefeitura  Municipal  de
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Contagem  e  à  Transcon  pedidos  de  providências  para  instalação  de  abrigos  de

ônibus com condições dignas na região industrial de Contagem, bem como promover

cursos para orientar os motoristas e trocadores a respeitar os usuários e em especial

os idosos e as pessoas com deficiência; seja encaminhado à Setop, ao DER-MG e à

empresa Saritur  pedidos  de  providências  para  que retorne os  horários  praticados

antes do dia 30/10/2011 e os itinerários praticados aos sábados e domingos pela linha

de ônibus 1360 da empresa Saritur que circula do Bairro Industrial em Contagem até

o centro de Belo Horizonte; seja encaminhado ao Setop pedido de providências para

reativação da linha de transporte do coletivo rodoviário intermunicipal que atendia ao

Distrito de São Sebastião do Gil no Município de Desterro, bem como aos Municípios

de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité, Mário Campos, Bonfim e Piedade dos Gerais;

Carlos Henrique,  em que solicita  seja realizada reunião de audiência pública para

debater  a  Campanha  de  Respeito  ao  Pedestre;  Célio  Moreira  e  Anselmo  José

Domingos  em que solicitam seja  realizada reunião  conjunta  de  audiência  pública

desta Comissão e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

no Município de Vespasiano, para debater a construção da nova via de acesso à

empresa  Cimentos  Liz  e  seus  impactos  ambientais.  A Presidência  informa que  o

requerimento do Deputado João Vitor Xavier em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  as  obras  de  melhoramentos  e  adequação  de

capacidade do Anel Rodoviário está prejudicado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Às 17h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier e Tiago Ulisses, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara
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aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

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

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

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.442, 2.443, 2.445 a 2.447, 2.449,

2.452  e  2.571/2011  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  Presidente  da

Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 1.007/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Tiago Ulisses); 2.391/2011 (relator: Deputado Doutor Viana)

e 2.572/2011 (relator: Deputado Gustavo Perrella) na forma dos Substitutivos nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.059/2011,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator, Deputado João Vítor Xavier. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Gustavo Valadares em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

2.058/2011, que altera o art. 1º da Lei nº 16.698, que inclui Municípios situados nas

Sub-bacias Hidrográficas dos Rios Suaçuí e Santo Antônio na área de abrangência

da Copanor. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente – Antônio Júlio – Bonifácio Mourão – Tenente Lúcio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 149/2011*

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia Legislativa, a presente emenda ao Projeto de Lei nº 2571/2011.

A emenda ao Projeto de Lei faz-se necessária para a reestruturação da equipe de

Regulação  e  Auditoria  do  IPSEMG,  que  exercerá  atividade  de  controlar,  avaliar,

regular  e  auditar  aproximadamente  trezentos  e  vinte  mil  contas  hospitalares  e

ambulatoriais. .

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

de lei, acompanhado da Exposição de Motivos da Presidente do IPSEMG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

REFERÊNCIA: Proposta de Emenda ao PL 2571, de 20 de outubro de 2011, que

estabelece  diretrizes  e  parâmetros  para  a  política  remuneratória  dos  servidores

públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, fixa

data anual para sua aplicação e dá outras providências.

OBJETIVO: Reestruturação da regulação do plano de saúde do IPSEMG.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Com objetivo de regular o acesso do beneficiário aos

serviços de saúde contratados pela Rede de atenção à saúde do IPSEMG de forma

oportuna  e  equânime,  é  necessário  implantar  ferramentas  de  gestão  capazes  de

identificar a qualidade na prestação de serviços de saúde, propor revisão do fluxo de

acesso à Rede e reduzir o custo assistencial.

A Emenda proposta  altera  a Lei  Delegada 175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  que

dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de Cargos de

Provimento em Comissão e as funções gratificadas da Administração autárquica e

fundacional do Poder Executivo e dá outras providências criando 183 cargos, para a

reestruturação da equipe de Regulação e Auditoria do IPSEMG, que por meio de um

Processo  Seletivo  entre  servidores  municipais,  estaduais  e  federais  exercerão

atividades de controlar, avaliar, regular e auditar aproximadamente 320.000 (trezentas

e  vinte  mil)  contas  hospitalares  e  ambulatoriais  executadas  mensalmente  e

apresentadas  para  faturamento  e  pagamento,  garantindo  pagamento  eficaz  da

prestação  de  serviço,  a  correta  utilização  da  Tabela  de  Procedimentos  e  a

manutenção dos protocolos clínicos definidos pela Regulação.
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Diante do exposto, submetemos a presente emenda ao projeto de lei 2571.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011.

Jomara Alves da Silva, Presidente do IPSEMG.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2571, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011

Acrescente-se onde couber:

Art. 1º - A Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, fica acrescida dos arts.

11-A, 11-B e 11-C:

(...)

“Art. 11-A - Ficam criadas no anexo V.11 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro

de 2007, no âmbito da autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Estado de Minas Gerais – IPSEMG:

I - trinta e duas funções gratificadas de regulação da assistência à saúde - FGR -,

cujas  denominações  e  quantitativo  são  os  estabelecidos  no  anexo  V.11.3  da  Lei

Delegada nº  175,  de  26  de janeiro  de  2007,  e valores e  carga horária conforme

estabelecidos no Anexo II.3 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007; e

II - cento e cinquenta e uma funções gratificadas de auditoria - FGA -, conforme

estabelecido no Anexo V.11.4,  no valor estabelecido no inciso II  do art.  11 da Lei

Delegada 174, de 2007, com jornada de trabalho de quarenta horas semanais.

§  1º  -  As  funções  gratificadas  criadas  neste  artigo  serão  regulamentadas  em

decreto e os ocupantes serão designados por ato do Presidente do IPSEMG.

§ 2º - As funções gratificadas criadas no inciso II deste artigo serão exercidas por

servidores públicos da união, estados e municípios aprovados em processo seletivo.

Art. 11-B - As FGRs, a que se refere o inciso I do art. 11-A, destinam-se a servidor

público designado para o exercício de atividade de regulação do IPSEMG.

§  1º  -  As  atribuições  do  servidor  a  que se  refere  o  “caput”  deste  artigo  serão

definidas em decreto.

§ 2º - Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 12 da Lei Delegada nº 174, de

2007, aos servidores de que trata este artigo.

Art.  11-C -  As  FGAs,  a  que  se  refere  o  inciso  II  do  art.11-A,  destinam-se  aos

servidores públicos designados para o exercício de atividade de auditoria do plano de

saúde do IPSEMG.
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§ 1º - A carga horária para servidores com formação em medicina será de vinte e

quatro horas semanais, mantida a remuneração da FGA.

§ 2º - Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 13 da Lei Delegada nº 174, de

2007 aos servidores de que trata este artigo.”

Altera  o  Anexo  V.11  -  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA DOS  SERVIDORES  DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

(...)

Anexo V.11.3

Denominação Quantitativo Jornada de Trabalho

FGRCE - Coordenador 08 40h/semanais

FGRMP – Médico Plantonista 21 24h/semanais

FGRES - Especialistas 03 24h/semanais

Anexo V.11.4

Denominação Quantitativo Jornada de Trabalho

FGA – Funções Gratificadas de Auditoria 151 40h/semanais”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.571/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 161/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei n° 1.160/2007, o Projeto de Lei n° 161/2011 “acrescenta dispositivos à Lei nº

15.259,  de  27  de  julho  de  2004,  que  institui  sistema  de  reserva  de  vagas  na

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG – e na Universidade Estadual de

Montes Claros – Unimontes”.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 362/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,
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que também visa acrescentar dispositivo à referida lei.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº1, que

apresentou. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para

receber parecer em 1º turno, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa inserir dois dispositivos na Lei nº 15.259, de 2004.

Essa lei  institui  reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais —

UEMG — e na Universidade Estadual de Montes Claros — Unimontes —, para, nos

termos de seu art. 1º: “I - afrodescendentes, desde que carentes; II - egressos de

escola pública, desde que carentes; III - portadores de deficiência e indígenas.”

Segundo o projeto, fica vedada a cobrança de “mensalidades, taxas, despesas ou

custos,  a  qualquer  título,  dos  candidatos a que se referem os incisos  I  a  III,  por

ocasião  do  vestibular  ou  durante  o  curso  técnico  ou  de  graduação”,  bem  como

instituída  a  obrigatoriedade,  por  parte  dessas  universidades,  de  “implementar

programas  de  permanência  e  assistência  estudantil,  com  o  objetivo  de  auxiliar

financeiramente os alunos carentes, mediante a concessão de bolsas-alimentação,

bolsas-transporte, auxílio para aquisição de livros e outros”.

Em sua justificação, o autor afirma que não basta garantir o acesso dos grupos

“historicamente  desfavorecidos”.  Seria  necessário  haver  políticas  de  apoio  para  a

permanência desses alunos no ensino superior.

Em  seu  exame,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  que  os  efeitos

pretendidos  pela  matéria  em  estudo  não  encontram  óbices  de  natureza  jurídica.

Alertou para a publicação da Súmula Vinculante nº 12, do Supremo Tribunal Federal,

que  dispõe  sobre  a  inconstitucionalidade  de  cobrança  de  taxa  de  matrícula  nas

universidades públicas. Além disso, opinou que o disposto no art. 8º da Lei 15.259,

que trata dos mecanismos para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes

carentes beneficiados pela reserva de vagas, tornaria desnecessário o § 2º do art. 1º
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do  projeto  em  análise.  De forma a  substanciar  esse entendimento,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. Importante destacar que o Substitutivo nº 1 não prevê a vedação da

cobrança  da  inscrição  para  o  vestibular,  mas  apenas  da  taxa  de  matrícula  e  de

qualquer quantia financeira para a participação em atividades acadêmicas.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  manifestando

entendimento diverso ao do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinou

que o art. 8º da Lei nº 15.259 não é tão abrangente quanto o § 2º do art. 1º da matéria

em estudo. Além disso, defendeu que a isenção da taxa de inscrição para o vestibular

para os grupos abrangidos pela reserva de vagas seja garantida por norma legal, o

que não ocorre atualmente. Dessa forma, apresentou duas emendas ao Substitutivo

nº 1.

A Emenda nº 1 estende a vedação de cobrança estabelecida pelo Substitutivo nº 1

à taxa de inscrição para o vestibular. Tal isenção também está prevista no §1º do art.

1º do texto original da matéria, mas não no Substitutivo nº 1.

A Emenda  nº  2,  fiel  ao  espírito  do  §  2º  do  art.  1º  do  texto  original,  retoma a

obrigatoriedade de as universidades alcançadas pela Lei nº 15.259 estabelecerem

ações de assistência para facilitar o acesso ao transporte, à moradia, à alimentação,

ao material didático e a outras condições necessárias à vida acadêmica dos alunos

beneficiados por aquela lei.

No que tange à competência desta Comissão, cabe retomar elementos destacados

quando da tramitação da proposição (por meio do Projeto de Lei nº 1.160/2007) na

legislatura passada. Naquela ocasião, a Comissão de Administração Pública baixou

em diligência a matéria à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, à

qual a UEMG e a Unimontes são vinculadas. A nota técnica elaborada por aquela

Secretaria dispôs que haveria impacto no orçamento da Unimontes e da UEMG, caso

se isentassem do pagamento da inscrição do vestibular os candidatos beneficiados

pela reserva de vagas. Assim, considerando-se as disposições da Lei Complementar

nº 101,  de 2000,  conhecida como Lei  de  Responsabilidade Fiscal,  a  proposta de

isenção da taxa de inscrição para  o vestibular  deveria  estar  acompanhada,  entre

outros  requisitos,  de  estimativa  de  impacto orçamentário-financeiro.  Entretanto,  tal
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estimativa não está contida no matéria.

Além disso,  aquelas universidades têm instituído,  em seus editais  de vestibular,

mecanismos de isenção da taxa de inscrição para os candidatos de baixa renda.

Dessa forma, ainda que a isenção da taxa de inscrição não esteja cristalizada em

norma legal, existem mecanismos para facilitar o acesso dos estudantes de menor

renda aos processos seletivos.

Há  que  considerar  também  que  o  processo  seletivo  para  ingresso  no  Ensino

Superior tem se alterado de maneira bastante rápida, em especial devido à maior

utilização  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  —  Enem.  Dessa  forma,  em  um

contexto em que os processos seletivos para ingresso no Ensino Superior estão em

constante  mudança,  parece  não  adequado  tolher  o  administrador  público  de  sua

liberdade para formatar seus processos seletivos, o que inclui, entre outros aspectos,

a política de cobrança da taxa de inscrição para o vestibular.

Além disso, a criação de mecanismos de estímulo à permanência dos alunos de

menor condição socioeconômica, nos termos da matéria original, ou da Emenda nº 2,

implicaria aumento de gastos. A UEMG, por exemplo, não dispõe de mecanismo de

auxílio  para os  estudantes matriculados em suas unidades públicas no interior  do

Estado, o qual precisaria ser instituído caso tal  dispositivo fosse transformado em

norma legal.

Dessa forma, de acordo com a Lei Complementar nº  101,  a proposição deveria

incluir  estimativa  do  impacto  financeiro-orçamentário  para  o  atual  exercício,  bem

como  para  os  dois  seguintes,  bem  como  de  declaração  de  sua  adequação

orçamentária e financeira com o Plano Plurianual de Ação Governamental, com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual. Considerando que tais

requisitos não foram atendidos, não parece adequado recepcionar, neste momento, a

criação dos referidos mecanismos, que, entretanto, são reconhecidamente meritórios

do ponto de vista social, conforme destacado pelo autor da matéria e pelo parecer da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Dessa maneira, e julgando proveitoso o aperfeiçoamento do ponto de vista jurídico

e  legislativo  trazido  pelo  Substitutivo  nº  1,  que  é  também  compatível  com  as

disposições da Lei Complementar nº 101, opinamos por sua aprovação.



362
____________________________________________________________________________

Em atendimento à Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, cabe destacar

que  o  Projeto  de  Lei  nº  362/2011,  anexado à  matéria  em estudo,  é  análogo  em

conteúdo ao Substitutivo nº 1, e a análise desenvolvida é extensível a ele.

Conclusão

Considerando o apresentado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 161/2011,

no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, e pela rejeição das Emendas nº 1 e nº 2, da Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 269/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Paulo  Guedes,  o  projeto  de  lei  em  tela  “estabelece

diretrizes para a adoção de política de Crédito Ambiental de Incentivo aos Produtores

Rurais e Agricultores Familiares – Ecocrédito – e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  a  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cria o Crédito Ambiental de Incentivo aos Produtores

Rurais e Agricultores Familiares – Ecocrédito –, que constitui incentivo financeiro para

produtores  rurais  e  agricultores  familiares  delimitarem  áreas  de  preservação

ambiental dentro de suas propriedades. O projeto prevê a possibilidade de a área de

reserva legal instituída pelo Código Florestal e as Áreas de Preservação Permanente

– APPs  –  existentes  usufruírem do benefício,  caso sejam indicadas pelos  órgãos
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estaduais  competentes.  O  valor  do  crédito,  proporcional  à  área  delimitada,  será

definido pelo Estado, que poderá fiscalizar a área de preservação sem comunicação

prévia. O projeto estabelece ainda que, sempre que houver transferência do imóvel

declarado como de preservação, os novos proprietários assumirão todos os direitos e

deveres relativos ao Ecocrédito.

De acordo com o autor do projeto, a sociedade civil e o governo devem procurar

conter  a  devastação  dos  recursos  naturais  e  da  biodiversidade,  provocada  pelo

desenvolvimento.  Foi  salientada  a  preservação  do  meio  ambiente  como  um  dos

critérios para que a propriedade rural cumpra função social. Assim, o projeto visa a

incentivar a inclusão voluntária de novas áreas de preservação.

Em  seu  exame preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  mencionou  a

existência da Lei nº 17.727, de 2008 – Lei do Bolsa Verde –, que dispõe, entre outras

coisas, sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais.

Por considerar que o projeto em análise trata da mesma matéria da Lei do Bolsa

Verde e que contém dispositivos que podem aprimorá-la, apresentou o Substitutivo nº

1, com o objetivo de incluir os pontos listados a seguir: atribuir ao produtor a iniciativa

de integrar o programa; facultar ao Estado a fiscalização da área a fim de verificar as

informações prestadas pelo proprietário quando do ingresso do programa; atribuir ao

proprietário a responsabilidade de zelar pela preservação de sua área de proteção

ambiental; instituir o dever de o proprietário restituir ao Estado os valores recebidos,

caso pratique algum ato doloso que fira o estabelecido na Lei do Bolsa Verde; em

caso  de  transferência  do  imóvel,  obrigar  o  proprietário  a  comunicar  aos  órgãos

estaduais responsáveis e ao comprador os compromissos firmados com o programa

e repassar aos novos proprietários todos os direitos e deveres relativos ao imóvel.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial também registrou que a Lei

do Bolsa Verde dispõe sobre o mesmo tema do projeto em tela e que o Decreto nº

45.113,  de  2009,  já  abrange  o  conteúdo  do  Substitutivo  nº  1,  com  exceção  do

dispositivo  referente  à  transferência  do  imóvel.  A esse  respeito,  enfatizou  que  o

benefício é concedido ao proprietário do imóvel devido ao seu comprometimento com

a preservação ambiental, e não à propriedade, não sendo plausível a transferência do

benefício em razão da transferência do imóvel. Assim, foi apresentado o Substitutivo
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nº 2, com o objetivo de inserir na Lei do Bolsa Verde os dispositivos já existentes em

seu decreto regulamentador.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, o projeto original cria despesa para o Estado, uma vez que estabelece novo

benefício  a  ser  concedido  aos  produtores  rurais  e  agricultores  familiares.  Dessa

forma,  há  que se  observar  os  artigos  16  e  17  da  Lei  nº  101,  de  2000 –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal. O Substitutivo nº 1, apesar de não acarretar impacto nas

finanças públicas, prevê a transferência do benefício em caso de alienação do imóvel,

o  que  consideramos  inapropriado,  conforme  análise  da  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial. O Substitutivo nº 2 não origina novas despesas, pois

apenas  define  parâmetros  para  operacionalização  do  Bolsa  Verde,  porém  esses

parâmetros já constam no decreto regulamentador do programa.

Ressaltamos que o Ecocrédito tem o mesmo objetivo do Bolsa Verde: incentivar a

preservação  ambiental  de  áreas  rurais  por  meio  de  benefício  financeiro.  Assim,

consideramos pertinente que o conteúdo de seu decreto regulamentador permaneça

como está, pois sua inserção em lei reduziria a flexibilidade da administração, o que

contribui  para  o  aprimoramento  da  operacionalização  do  programa.  Opinamos,

portanto, pela rejeição do projeto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 269/2011 e dos

Substitutivos  nos  1  e  2,  das  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial, respectivamente.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 201.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 450/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 188/2007, a proposição em epígrafe  autoriza o Poder Executivo a

criar concessão especial no recolhimento do ICMS para artefatos de tricotagem.
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No 1º turno, foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A  seguir,  veio  a  proposição  a  esta  Comissão para  análise  de  mérito  e  de

repercussão financeira, nos termos do art. 100, c/c o art. 102, inciso VII, alíneas “c” e

“d”,  do  Regimento  Interno,  sendo  que,  inicialmente,  foi  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Fazenda.

Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo conceder o prazo de 180 dias, contados a partir

do  mês  subsequente  àquele  em  que  tenha  ocorrido  o  fato  gerador,  para  o

recolhimento do ICMS relativo a artefatos de tricotagem. Atualmente, o contribuinte

deve recolher o tributo no mês subsequente àquele em que tenha ocorrido o fato

gerador.

A título de justificação, o autor alega que a indústria mineira vem sendo atingida por

medidas protecionistas tomadas pelo governo paulista, perdendo competitividade. Um

setor prejudicado é a produção de malhas no Sul de Minas – especificamente em

Jacutinga e Monte Sião –, com cerca de 1.200 produtores. O recolhimento do ICMS

ocorre  no  mês  subsequente  ao  da  venda,  a  qual  se  dá  a  prazo,  gerando  um

descasamento  entre  o  recebimento  pela  venda  do  produto  e  o  recolhimento  do

tributo. A malharia já contou com regime especial, e o retorno a esse sistema não

comprometeria as receitas do Estado. Outrossim, estimularia a produção.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que não existe vedação relativa à

competência  para  o  Estado  Federado  legislar  nem  à  inauguração  do  processo

legislativo por iniciativa parlamentar.

Já  no  âmbito  de  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, a análise da matéria compreende duas vertentes: análise de mérito e

de repercussão financeira.

No  âmbito  da  análise  de  mérito,  concordamos  com  a  ampla  justificação

apresentada  pelo  autor  e  entendemos  que  a  matéria  é  procedente  e  apresenta

relevante fim social.
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A análise da repercussão financeira da proposição, por seu turno, subdivide-se em

duas subvertentes.

A primeira  subvertente  refere-se  à  repercussão  da  medida nos  cofres  públicos.

Constatamos  que  o  projeto  repercute  negativamente  no  orçamento  do  Estado.

Entretanto, esse impacto limitar-se-á ao fluxo de caixa. De fato, não ocorrerá redução

nominal da receita, apenas a postergação do seu recolhimento, por seis meses. Nós

entendemos que esse impacto será facilmente compensado.

A outra subvertente refere-se à repercussão financeira do projeto na sociedade.

Concordamos com o argumento do autor de que a proposta irá estimular a produção.

Assim, a medida apresenta impacto financeiro positivo na sociedade, em especial o

decorrente da geração de renda e empregos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

450/2011 na forma original.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 513/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de resolução em epígrafe

susta os efeitos do dispositivo que menciona da Resolução Conjunta nº 4.073, de

26/4/2010, do Comando-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

por ela apresentado.

Compete a esta Comissão pronunciar-se acerca do mérito da matéria,  conforme

determina o art. 102, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em epígrafe susta os efeitos de dispositivo da Resolução

Conjunta nº 4.073, de 26/4/2010, do Comando-Geral da Polícia Militar e do Corpo de
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Bombeiros Militar.

A  mencionada  resolução  conjunta  objetiva  normatizar  os  procedimentos

relacionados  às  perícias  de  saúde  no  âmbito  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de

Bombeiros Militar.  Com esse propósito, o art. 2º,  XXVIII, conceitua invalidez como

“condição  física  e/ou  mental  do  periciado  que  o  impossibilite,  total  e

permanentemente, de exercer qualquer trabalho ou atividade, tanto na vida militar

quanto na civil, e o impeça de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência”.

Na visão do autor do projeto em exame, tal resolução, ao conceituar invalidez nos

termos descritos, teria exorbitado do exercício do poder regulamentar.

Passemos à análise da matéria. A Constituição da República, no art. 84, inciso IV,

atribui ao Presidente da República a competência privativa para expedir decretos e

regulamentos para a fiel execução da lei. Por outro lado, seu art. 49, inciso V, trata da

competência exclusiva do Congresso Nacional para “sustar os atos normativos do

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar”.

No  âmbito  estadual,  de  modo  similar  ao  figurino  adotado  pela  Lei  Maior,  a

Constituição  mineira,  no  art.  90,  inciso  VII,  atribui  ao  Governador  do  Estado  a

competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da

lei.  Por  sua  vez,  o  art.  62,  inciso  XXX,  dispõe  que  compete  privativamente  à

Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem

do poder regulamentar.

A razão de ser das disposições constitucionais mencionadas reside no fato de que

todo  ato  regulamentar,  enquanto  norma  de  natureza  infralegal,  não  pode  inovar

originalmente no ordenamento jurídico, o que só pode ser feito por lei. Daí a distinção

conceitual que se faz entre ato normativo primário e ato normativo secundário. Ao

primeiro, representado pela lei, é dado inovar originalmente no orbe jurídico, criando

direitos e obrigações. Já ao segundo, representado pelo regulamento,  cumpre tão

somente detalhar, pormenorizar, desenvolver as normas legais, sem porém desbordar

daquilo que já deve estar contido na lei, ainda que de modo virtual ou implícito.

Ficam, pois, evidentes as limitações do poder regulamentar, que não pode exceder

os  lindes  da  função  executiva,  daí  lhe  ser  vedado modificar  ou  ab-rogar  normas

primárias contidas nas leis formais.
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Isso  posto,  cumpre  conferir  o  que dispõe o  art.  44  da  Lei  Delegada  nº  37,  de

13/1/89, o qual foi objeto de regulamentação pela referida resolução conjunta. Segue

a transcrição do artigo:

“Art. 44 – O militar da ativa, ao ser reformado, perceberá soldo:

I – integral:

a) se contar 30 (trinta) ou mais anos de serviço;

b)  se  for  julgado,  mediante  laudo  da  Junta  Militar  de  Saúde,  incapaz  para  o

desempenho  de  suas  atividades  em  decorrência  de  acidente  no  serviço  ou  por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante),  paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação,  síndrome de  imunodeficiência  adquirida,  fibrose  cística  (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

II  –  proporcional,  à  razão  de  tantas  quotas  de  1/30  (um  trinta  avos)  do  soldo

quantos forem os anos de serviço, nos demais casos.

Parágrafo  único  –  Ao  militar  reformado  em  virtude  de  invalidez  permanente,

considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-militar  ou

bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou

de  ato  por  ele  praticado  no  cumprimento  do  dever  profissional,  é  assegurado  o

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou

graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins".

Já a Resolução Conjunta nº 4.073,  de 26/4/2010, do Comando-Geral  da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a pretexto de regulamentar os procedimentos

relacionados às perícias de saúde no âmbito daquelas corporações, introduziu, por

meio do art. 2º, dois conceitos que não se acham previstos na Lei Delegada nº 37,

quais sejam os de incapacidade definitiva e invalidez.

Eis a redação dos conceitos mencionados na resolução:

“Incapacidade  Definitiva:  condição  física  e/ou  mental  do  periciado  que,  após

esgotados  os  recursos  de  tratamento,  impossibilite-o  definitivamente  de  exercer

qualquer  serviço  de natureza policial  ou  bombeiro-militar  ou atividade inerente  ao
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cargo ou função.

Invalidez:  condição  física  e/ou  mental  do  periciado  que  o  impossibilite,  total  e

permanentemente, de exercer qualquer trabalho ou atividade, tanto na vida militar

quanto na civil, e o impeça de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência”.

As  disposições  transcritas  deixam  claro  que  a  resolução  desborda  dos  limites

contidos na lei delegada, a qual, em nenhum momento, alude a “trabalho de qualquer

natureza”  nem  faz  qualquer  referência  à  incapacidade  de  “prover  à  própria

subsistência”. Tampouco se prevê, no referido diploma normativo, nenhuma distinção

conceitual  entre  incapacidade  definitiva  e  invalidez  permanente.  Tudo  isso  foi

introduzido,  indevidamente,  na  mencionada  resolução  conjunta,  o  que  configura

evidente exorbitância do poder regulamentar, com afronta ao princípio da separação

dos Poderes, pedra de toque de nosso sistema jurídico-constitucional.

Assim, com base em uma resolução conjunta antijurídica, por exorbitar do poder

regulamentar,  têm  sido  indeferidos  pedidos  legítimos  de  concessão  do  auxílio-

invalidez.

Impõe-se, pois, seja sustado o inciso XXVIII do art. 2º da Resolução Conjunta nº

4.073, de 2010. Ressalte-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, não foi capaz de sanar as impropriedades apontadas neste

parecer, razão pela qual, em nosso entendimento, deve a proposição ser aprovada

em sua redação original.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 513/2011

em  sua  forma  original  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Ivair  Nogueira,  relator  -  Rogério  Correia  -  Neider

Moreira - Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 789/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado João Leite,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  946/2007,  “inclui  o  jogo  de  xadrez  como

atividade extracurricular nas escolas da rede pública estadual”.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  com  as

Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Posteriormente,  a Comissão de Esporte,  Lazer  e Juventude emitiu  parecer  pela

aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  n°s  1  e  2,  apre sentadas  pela  Comissão

anterior, e com as Emendas n°s 3 e 4, que apresento u.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  pretende  incluir  o  jogo  de  xadrez  como  atividade

extracurricular nas escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual.

Segundo o autor, a proposição pretende beneficiar os jovens mineiros oferecendo-

lhes um esporte de baixo custo que contribui para o desenvolvimento das habilidades

mentais, como a concentração, o planejamento de ação e o raciocínio lógico.

A Comissão de Constituição e Justiça  salientou  que,  no  âmbito internacional,  a

Unesco tem recomendado a inclusão da prática do xadrez nos planos educativos de

seus países-membros. A Comissão apresentou as Emendas nos 1 e 2, com as quais

concordamos. A Emenda no 1 suprime artigo que dispõe sobre a exigência de que

somente  profissionais  habilitados  ou  filiados  às  federações  possam  ministrar  a

disciplina de xadrez, já que tal imposição, além de criar reserva de mercado, constitui

obstáculo  à  prática  de  xadrez  nas  escolas.  A Emenda  no  2  suprime  artigo  que

autoriza o Estado a firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas

para adquirir  o  material  necessário ao desenvolvimento das atividades e treinar o

pessoal das unidades escolares porque essa atribuição já constitui atividade típica do

Poder Executivo, dispensando a autorização legislativa.

A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, a quem compete analisar o mérito da

matéria,  afirmou  que,  devido  aos  benefícios  que  a  prática  do  xadrez  pode

proporcionar  aos  estudantes,  “sua inclusão  no  currículo  escolar  está  prevista  nos

Parâmetros Curriculares Nacionais nos conteúdos de Educação Física, bem como na
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Orientação da Secretaria do Estado de Educação nº 1, de 23/1/2007, que orienta o

desenvolvimento  da  educação  física  nas  escolas  da  rede  estadual”.  Além  disso,

informou que desde 2003 o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do

Esporte, tem incentivado a implantação desse jogo nas escolas de todo o País por

meio  do  projeto  “Xadrez  na  Escola”.  Entretanto,  com  a  intenção  de  efetuar

adequações técnicas, a Comissão apresentou a Emenda nº 3, que suprime o termo

“opcional” do art. 1º, visto que as atividades extracurriculares já são essencialmente

opcionais,  e  a  Emenda  nº  4,  que  inclui  artigo  com  o  intuito  de  explicitar  que  a

implantação  da  atividade  nas  escolas  da  rede  estadual  será  realizada

progressivamente  e  deve  priorizar  escolas  situadas  em  áreas  de  maior

vulnerabilidade social.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  analisar  a  repercussão

orçamentária e financeira das proposições, entendemos que o projeto em análise,

bem como as emendas propostas, não encontram óbice a sua tramitação, visto que

as despesas geradas ao erário  são irrelevantes.  Além disso,  a iniciativa proposta

pode  ser  executada  por  meio  da  Ação  4585  –  Provimento  e  gestão  do  ensino

fundamental –, que tem por finalidade prover ensino fundamental de qualidade, de

forma a ampliar o acesso e as taxas de conclusão, com melhoria da eficiência no uso

dos recursos disponíveis e na proficiência dos alunos, prevista no projeto de lei do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o período de 2012 a 2015.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 789/2011, no 1º

turno, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça,  e  com as Emendas nos 3 e 4,  apresentadas pela Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.169/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.969/2007, proíbe as instituições de ensino

superior  de  efetuarem  qualquer  tipo  de  cobrança  para  emissão  de  diploma  de

conclusão de curso.

Em atendimento à decisão da Presidência, publicada no “Diário do Legislativo” de

30/4/2011, foi o Projeto de Lei nº 1.399/2011 a este anexado, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno, por semelhança de objeto.

O projeto  foi  distribuído  às Comissões  de Constituição e Justiça,  de  Educação,

Ciência e Tecnologia e a esta Comissão.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo nº

1, que apresentou.

A Comissão de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  opinou  por  sua  aprovação,  na

forma  do  Substitutivo  nº  2,  de  sua  autoria,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  n°1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição de lei em exame visa a proibir que as instituições de ensino superior

cobrem pela emissão de diploma de conclusão de curso.

Como  alega  o  autor  da  proposição,  o  pagamento  de  taxa  para  expedição  de

diploma é competência da instituição de ensino, que atesta a conclusão do curso, não

devendo  qualquer  valor  ser  repassado  para  o  formando,  que  já  pagou  as

mensalidades devidas ao longo do curso ou estudou em instituição gratuita.

A  matéria  trata  de  questão  afeta  ao  direito  do  consumidor  e  ao  ensino.  A

Constituição  Federal  confere  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  a

competência  para  legislar  concorrentemente  sobre  educação  e  ensino  e  sobre

responsabilidade por dano ao consumidor.

Norma geral sobre educação, a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece

as diretrizes e bases da educação nacional – LDB –, prevê no seu art. 48 que os

diplomas  de  cursos  superiores  reconhecidos,  quando  registrados,  terão  validade

nacional  como  prova  da  formação  recebida  por  seu  titular.  E  que  os  diplomas
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expedidos  pelas  universidades  serão  por  elas  próprias  registrados,  e  aqueles

conferidos  por  instituições  não-universitárias  serão  registrados  em  universidades

indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

A Comissão de Constituição e Justiça alegou que, “ embora no texto da lei federal

não esteja explicitada a gratuidade da expedição do diploma universitário, pode-se

inferir  que ela é decorrência do citado dispositivo que confere às  universidades a

obrigatoriedade  de  registrar  os  diplomas  e  que  a  matéria  é  polêmica  e  enseja

inúmeras discussões jurídicas”.

Quantos aos aspectos jurídicos, informou que “o Estado possui competência para

tratar da matéria, nos termos do art. 24, incisos VII e IX” e que, “ademais, não há

regra constitucional que impeça a iniciativa parlamentar na matéria em questão”.

Assim, manifestou-se pela constitucionalidade do projeto em análise, na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, analisando seu mérito, alegou que

“o Ministério Público Federal – MPF – vem sustentando que a cobrança efetuada por

essas instituições, além de abusiva, porque viola dispositivos do Código de Defesa do

Consumidor, também vai contra o disposto na Resolução nº 3/89, do então Conselho

Federal de Educação. Segundo o MPF, a expedição do documento deveria constituir

encargo exclusivo da instituição de ensino, que, de todo modo, já se encontra incluído

no  valor  das  mensalidades.  Nas  diversas  ações  que  impetrou  contra  essas

instituições de ensino, o MPF conseguiu liminar proibindo qualquer cobrança sobre os

diplomas.

Em oposição ao entendimento do  MPF,  algumas instituições de ensino  superior

argumentaram que havia legalidade na cobrança dos custos referentes à emissão e

registro do diploma, pois entendiam que não se podia embutir esse custo no preço da

mensalidade, uma vez que não se pode cobrar por um serviço de cuja execução não

se pode ter certeza. Segundo essas instituições, qualquer aluno poderia desistir do

curso, ter sua matrícula cancelada ou cancelá-la, transferir-se para outra instituição,

concluir o curso e nunca requerer colação de grau e a expedição do diploma. Isso

significa que haveria formandos pagando mais e formandos pagando menos, caso o

custo da emissão e do registro dos diplomas fosse embutido nas mensalidades.
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Outras instituições de ensino superior, no entanto, argumentaram que, na verdade,

o  custo  da emissão do diploma corresponderia,  apenas,  ao  repasse da cobrança

efetuada pelas universidades para registro de diplomas concedidos por instituições

não universitárias”.

A Comissão informou assim que, em relação ao primeiro argumento, o MEC, por

meio  do  Parecer  CNE/CES  nº  11/2010,  homologado  em  5/4/2010,  reafirmou  que

“cobrar  do  estudante  concluinte,  de  forma  extraordinária,  taxa  para  cobrir  custos

referentes  ao  registro  de  diploma,  seria  o  mesmo  que  cobrar  do  estudante

regularmente  matriculado,  durante  o  curso,  também  extraordinariamente,  valor

pecuniário  adicional  para  consultar  livros  ou  periódicos  na  biblioteca,  ou  para

frequentar aulas em ambientes esportivos  alugados para fins de atividades letivas

práticas  e  que  outros  serviços  administrativos  como  declarações  provisórias  de

vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas, que exigem a

manutenção de pessoal específico para a sua realização, excluem-se do vínculo à

educação ministrada e podem ser cobradas à parte pela IES, dentro de sua margem

de autonomia administrativa."

No  tocante  ao  segundo  argumento,  a  Comissão  de  mérito  afirmou  que  “os

Pareceres nº 233/2009 e 11/2010, do Conselho Nacional de Educação, devidamente

homologados, determinam às instituições de ensino superior de todos os sistemas de

ensino a proibição de cobrança extraordinária para a emissão e registro de diploma

de conclusão de curso”.

Assim,  argumentou que o objetivo  do  projeto  “já  está  atendido  pelos  pareceres

elencados. Entretanto, nada obsta que o Estado edite norma suplementar para coibir

a prática abusiva dessa cobrança extraordinária”.

Desta forma, atendendo a ajustes técnicos, apresentou o Substitutivo nº 2, por “

discordar,  em  parte,  das  alterações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, em seu Substitutivo nº 1, que acolheu parte do disposto no Projeto de Lei nº

1.399/2011, de autoria da Comissão de Participação Popular, anexado à proposição

em comento”.

O art. 1º do Substitutivo nº 1 da Comissão precedente estabelece que “é vedada às

escolas públicas e privadas de educação básica e de ensino superior a cobrança de
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taxa para a expedição e registro de diploma.”.

Alterou  a  expressão  “escola”  para  “instituição”,  razão  pela  qual  esses

estabelecimentos são conhecidos por “instituições de ensino superior” ou “instituições

de educação superior”.

Também retirou da proposta  a extensão à rede privada de educação básica da

proibição  da  cobrança  extraordinária  para  a  emissão  e  registro  de  diploma  de

conclusão de curso, uma vez que a Lei nº 12.781, de 6/4/1998, já proíbe a cobrança

de  taxa  ou mensalidade em escola  pública,  tornando  desnecessário  o  acréscimo

proposto.

O projeto de lei anexado ao projeto em análise propõe que os recursos advindos da

multa pela cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma revertam ao

Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA. A Comissão de mérito não acatou a

proposta, uma vez que a proposição em comento trata de questão eminentemente

educacional  e  relacionada  a  um  procedimento  estabelecido  pelo  Contrato  de

Prestação de Serviços Educacionais, definido no Código de Defesa do Consumidor.

Assim,  opinou  que  esses  recursos  devem  continuar  sendo  destinados  ao  Fundo

Estadual de Defesa de Direitos Difusos – Fundif –, conforme determina o inciso I do

art. 3º da Lei nº 14.086, de 6/12/2001, que criou esse fundo e o Conselho Estadual de

Direitos Difusos.

O relator aceita os argumentos apresentados pela Comissão de mérito e acata o

Substitutivo nº 2, por ela apresentado. Do ponto de vista financeiro-orçamentário não

há óbices à aprovação do projeto em tela.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.169/2011, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do Substitutivo n°1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça

Sala das Comissões, 30 de novembro de 201.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.336/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

“acrescenta  parágrafo  único  ao  art.  1º  da  Lei  nº  14.313,  de  2002,  que  isenta

beneficiários  de  terras  rurais  do  pagamento  de  emolumentos,  na  forma  que

especifica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A proposição  foi  apreciada,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Vem

agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.336, de 2011, pretende aclarar que os agricultores familiares

assentados em perímetros públicos irrigados têm direito a isenção dos emolumentos

cartoriais, nos termos do art. 1º da Lei nº 14.313, de 2002.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  seu  exame  de  constitucionalidade,

juridicidade  e  legalidade,  demonstrou  que  os  perímetros  públicos  irrigados  se

enquadram na categoria de assentamentos promovidos pelo Estado, nos termos do

“caput”  do  art.  1º  da  Lei  nº  14.313,  de  2002.  Conseguinte,  a  referida  Comissão

concluiu  que  a  alteração  legislativa  proposta  não  estabelece  nova  hipótese  de

isenção, inexistindo ofensa à Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. O objetivo

do projeto de lei, portanto, seria apenas tornar mais claro o enunciado legal, evitando

dúvidas na interpretação pelos cartórios e pelos beneficiários da isenção.

Em seu trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi diligenciado à

Ruralminas, órgão responsável pela implantação e gestão dos perímetros públicos

irrigados, nos termos do art.  81 da Lei Delegada nº 180, de 2011. Em resposta à

diligência, a Ruralminas firmou sua concordância com a pertinência do projeto de lei

em análise.
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Procedendo à análise de mérito da proposição, cabe observar que a política pública

de reforma agrária abarca um amplo leque de programas de acesso a terra para a

agricultura  familiar  rural,  urbana  e  periurbana,  como  a  concessão  de  terras,  a

colonização e a regularização fundiária. Esses programas tomam a forma de diversas

ações que não apenas os convencionais assentamentos de reforma agrária. Dessa

forma, cabe ao legislador, no contexto do corrente processo legislativo, demonstrar

claramente  a  definição  e  o  escopo  dessa  política  pública,  de  forma  que  os

beneficiários de outros programas análogos não corram o risco de ter sua isenção de

emolumentos recusada pelas unidades cartoriais.  Esse seria o caso, por exemplo,

dos agricultores familiares beneficiados não só por perímetros públicos irrigados, mas

também pela legitimação de terras quilombolas e pelo crédito fundiário, entre outros.

Tendo em vista a necessidade de estabilidade do texto legal, contraposta à relativa

transitoriedade dos diversos programas de governo, apresentamos o Substitutivo nº

1,  de  forma  a  tornar  o  texto  legal  mais  abrangente  e  consistente,  ao  incidir

diretamente  na  explicitação  do  público  beneficiário.  O  substitutivo  também  faz

adequação  formal  à  melhor  técnica  legislativa  para  a  alteração  de  dispositivos

normativos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.336, de

2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, que

isenta do pagamento de emolumentos cartoriais os beneficiários que especifica.

Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei  nº  14.313,  de 19  de junho de 2002,  passa a  vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - Os beneficiários a que se refere o “caput” compreendem aqueles

atendidos por políticas  públicas federais,  estaduais  e municipais que promovam o

acesso  a  terra  para  a  agricultura  familiar  rural,  urbana  e  periurbana,  incluindo

regularização fundiária, ações discriminatórias, crédito fundiário, legitimação de terras

quilombolas, perímetros públicos irrigados e demais programas de assentamento e
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de colonização.”.

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

Sala das Comissões, 31 de novembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Fabiano Tolentino.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.687/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 539/2007, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade

do registro do grupo sanguíneo e do fator RH nos uniformes dos trabalhadores que

menciona e dá outras providências.

No  1º  turno,  foi  a  matéria  distribuída  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à

Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, em análise de mérito,

opinou pela rejeição do projeto.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100,  combinado com o art.102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em tela propõe que:

I  - as empresas de transporte intermunicipal  de passageiros fiquem obrigadas a

afixar etiqueta,  informando o grupo sanguíneo e o fator  RH dos motoristas e dos

ajudantes de viagem, na parte dianteira dos respectivos uniformes;

II  -  os custos decorrentes da implementação da futura lei  corram por conta das

empresas;

III  -  o  prazo para  implementação das  medidas  necessárias  ao  cumprimento  da

futura lei seja de noventa dias;

IV - a sanção, na hipótese do descumprimento da futura lei, seja a multa no valor de
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500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, o qual corresponde, em

2011, a R$1.090,65.

A título de justificação, o autor alega que se têm observado, por meio de notícias

veiculadas na imprensa com frequência alarmante, acidentes de trânsito envolvendo

trabalhadores da área de transportes. A medida visa a dar o respaldo pessoal e a

agilidade a eventual  socorro  aos funcionários  que,  no  cumprimento do  seu dever

profissional, circulam pelas ruas e estradas do nosso Estado. Ela contribuirá para a

elevação da qualidade de vida desses profissionais.

Ressaltamos que a proposição já tramitou nesta Casa, na legislatura anterior.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a detalhada análise

anterior  e  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação, ratificou seu entendimento, qual seja, concluiu

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria.  A  Comissão

fundamentou sua conclusão, principalmente, no fato de que o Estado federado tem

competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  qual  seja  o  transporte  coletivo

intermunicipal e as condições necessárias à adequada execução do serviço.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou que o projeto em

tela não se justifica como opção legiferante. Alegou que a medida preconizada já está

delineada em termos gerais pela legislação vigente. De acordo com a Comissão: a

Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  e  sua  regulamentação  já  dispõe  sobre  a

obrigação de o empregador zelar pela sanidade de seus empregados; a Constituição

mineira  estatui  que o  direito  à  saúde  implica  a  garantia  de  condições  dignas  de

trabalho; o Código Estadual de Saúde determina que são obrigações do empregador

adequar as condições e a organização do trabalho às condições psicofisiológicas dos

trabalhadores, executar atividades de eliminação ou redução dos riscos no ambiente

de  trabalho,  instituir  programa  de  controle  da  saúde  dos  trabalhadores,  adotar

medidas corretivas de situações de risco no ambiente de trabalho; a Lei nº 5.125, de

11/12/68, estabelece que qualquer cidadão mineiro pode ter, sem ônus adicionais, o

registro do grupo sanguíneo e do fator RH em sua carteira de identidade. Além disso,

segundo  a  Comissão,  o  foco  da  proposição  é  pontual  e  não  incide  sobre  as

prioridades de uma política de redução de vítimas no trânsito. Ademais, o projeto não
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observaria o princípio da razoabilidade na atividade legislativa.

Já  no  âmbito  de  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, qual seja, a análise da repercussão financeira da proposição, esta se

subdivide em dois aspectos.

O primeiro refere-se à repercussão da medida nas finanças públicas. De fato, em

decorrência do disposto na Constituição Federal, art. 25, § 1º, e na Constituição do

Estado,  art.  10,  IX,  o  Estado  federado  é  detentor  da  titularidade  do  serviço  de

transporte coletivo intermunicipal e pode explorá-lo diretamente, ou seja, por meio de

seus órgãos, ou por delegação a particulares, mediante concessão. No nosso Estado,

ocorre  somente  a segunda  hipótese.  Assim,  os  custos  decorrentes da  pretendida

afixação  de  etiquetas  não  serão  suportados  pelo  Estado,  e  o  projeto  de  lei  não

apresenta repercussão financeira nos cofres públicos.

O outro aspecto refere-se à repercussão financeira do projeto na sociedade,  ou

seja, o seu custo social. Conforme mencionamos, a Comissão de mérito entendeu

que o projeto não é procedente. Como ele não traz benefício, o custo decorrente da

afixação  das  etiquetas  não  apresenta  a  respectiva  contrapartida,  e  a  relação

custo/benefício  seria inapropriada .  Assim,  a repercussão financeira do projeto na

sociedade é negativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.687/2011.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 955/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o trecho que especifica.

A proposição foi  aprovada no 1º turno na forma original.  Retorna,  agora, a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 955/2011 tem como finalidade desafetar o trecho da Rodovia

MG-290 compreendido entre os pórticos do Município de Borda da Mata, localizados

nos Bairros Santa Cruz e Santa Rita, e autorizar sua doação a esse Município para

que possa integrar seu perímetro urbano, como via urbana. Se o donatário não der ao

imóvel  a  destinação  prevista  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia  MG-290  para  o  Município  de Borda da Mata  não implicará  alteração na

natureza jurídica do bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso

comum do povo, uma vez que o percurso será destinado à instalação de via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o

domínio público municipal e, consequentemente, será o Município de Borda da Mata

que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

O projeto de lei  em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam de alienação de bem público estadual,  pois a alienação somente pode ser

realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da

Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993,  que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da  União,  dos Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei

orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 955/2011 no 2º

turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier – Antônio Júlio -

Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.007/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Padre Carvalho o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.007/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Padre  Carvalho  o

imóvel com área de 10.000m², localizado na Praça da Matriz, s/nº, no Município de

Padre Carvalho, registrado sob o nº 4.674, às fls. 64 do Livro 3-F, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Grão-Mogol.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que esse bem será destinado

ao funcionamento da Prefeitura Municipal. Ainda em defesa do interesse coletivo, o

art. 2º estabelece sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada

essa destinação.

A autorização do Poder Legislativo para que bens imóveis sejam transferidos do

patrimônio do Estado é uma exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ratificamos o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário, nem acarreta repercussão na lei orçamentária.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.007/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Antônio  Júlio  -  João Vítor

Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 1.007/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Padre Carvalho o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado ao doar ao Município de Padre Carvalho

o imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), localizado na Praça da

Matriz, s/nº, no Município de Padre Carvalho, registrado sob o nº 4.674, a fls. 64 do

Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Grão-Mogol.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento da sede da Prefeitura Municipal do Município de Padre Carvalho.

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

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

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

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.087/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Romel Anízio, a proposição em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Iturama o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1. Retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
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deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.087/2011, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama o imóvel constituído de

terreno com área de 2.000m², compreendendo os lotes 10 e 11 e parte dos lotes 12, 9

e  8 da  quadra 45,  situado na Av.  Rio  Paranaíba,  esquina com Rua Ituiutaba,  no

Município de Iturama.

No atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o parágrafo único do art.  1º  da proposição estabelece que o imóvel  será

destinado ao desenvolvimento de atividades de interesse público.

Ainda com a intenção de proteger o interesse coletivo, o art. 2º estabelece que o

bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Diante dessas considerações, cabe-nos constatar que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário, nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.087/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  João  Vítor  Xavier,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Ulysses

Gomes.
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PROJETO DE LEI Nº 2.087/2011

(Redação do Vencido)

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

constituído  de  um  terreno  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),

compreendendo os lotes 10 e 11 e parte dos lotes 12, 9 e 8 da quadra 45, situado na

Av. Rio Paranaíba, esquina com Rua Ituiutaba, no Município de Iturama, e registrado

sob  o  n° 13.052,  a  fls.  217  do  Livro  3-T,  no  Cartór io  de  Registros  Públicos  da

Comarca de Campina Verde.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

desenvolvimento de atividades de interesse público.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.220/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada. Retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.220/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pará de Minas o imóvel com área de 10.000m², situado nesse

Município, destinando-o ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil

Maria Vicentina de Jesus, o que atende ao interesse daquela municipalidade.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição determina o retorno do bem ao patrimônio

do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de
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doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Diante dessas considerações, cabe-nos constatar que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.220/2011, no

2º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Antônio  Júlio,  relator  -  João  Vítor  Xavier  -  Ulysses

Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 18/2011

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011, apresentada por mais de um

terço  dos  membros  da  Assembleia  Legislativa,  tendo  como  primeiro  signatário  o

Deputado Duarte Bechir, dispõe sobre a ação declaratória de constitucionalidade e dá

outras providências.

Aprovada no 2º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, vem agora a proposta a esta

Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma

adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/2011

Dispõe sobre a ação declaratória de constitucionalidade, mediante alteração dos

arts. 106, 118 e 120 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - A alínea “h” do inciso I do art.  106 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 106 - (...)

I - (...)

h) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal

em face desta Constituição e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato

normativo estadual em face desta Constituição;”.

Art. 2º - O “caput” e o § 6º do art. 118 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a redação a seguir, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes inciso VIII e §§

7º a 9º:

“Art. 118 - São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade e

ação declaratória de constitucionalidade:

(…)

VIII - a Defensoria Pública.

(...)

§ 6º - Somente pelo voto da maioria de seus membros ou de seu órgão especial

poderá o Tribunal de Justiça declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

estadual ou municipal, incidentalmente ou como objeto de ação direta, ou declarar a

constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal que seja objeto de

ação declaratória de constitucionalidade.

§  7º  -  As decisões  definitivas  de  mérito  proferidas  pelo Tribunal  de Justiça nas

ações  diretas  de  inconstitucionalidade  e  nas  ações  declaratórias  de

constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente

aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas

esferas estadual e municipal.

§ 8º - Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de

fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator
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requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que

emita  parecer  sobre  a  questão  ou  fixar  data  para,  em  audiência  pública,  ouvir

depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

§  9º  -  Na  hipótese  de  processamento  simultâneo  de  ação  direta  de

inconstitucionalidade  e  de  ação  declaratória  de  constitucionalidade  que  tenham

identidade  de  objeto,  o  Tribunal  de  Justiça  adotará  as  medidas  necessárias  à

efetivação  do  princípio  da  economia  processual,  ouvindo-se  todos  os  envolvidos

nesses processos a fim de assegurar o princípio do contraditório e da ampla defesa.”.

Art. 3º - O inciso IV do art. 120 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 120 - (...)

IV  -  promover  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  ação  declaratória  de

constitucionalidade  e  representação  para  o  fim  de  intervenção  do  Estado  em

Município, nos casos previstos nesta Constituição;”.

Art. 4º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.462 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.462/2011, de autoria do Deput ado Bosco, que altera o art. 2°

da Lei n° 13.371, de 30 de novembro de 1999, que cr ia a Medalha Calmon Barreto,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.462/2011

Altera o art. 2° da Lei n° 13.371, de 30 de novembr o de 1999, que cria a Medalha

Calmon Barreto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 13.371, de 30 de nove mbro de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  2° -  A cerimônia  de  entrega  da  Medalha  Calmon  Barreto  será  realizada

anualmente, entre os dias 10 e 19 de dezembro, e fará parte do calendário oficial do

Município de Araxá.

Parágrafo  único  -  O  Conselho  da  Medalha  Calmon  Barreto  definirá  a  data  da

realização  da  cerimônia  a  que  se  refere  o  “caput”  na  reunião  ordinária  anual

convocada para a escolha dos agraciados.”.

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

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.188 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.188/2011,  de  autoria  do  Procu rador-Geral  de  Justiça  do

Estado, que fixa a data-base e o percentual, relativo ao ano de 2011, para revisão

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado,

foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.188/2011

Fixa a data-base para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado e o percentual relativo ao ano de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica fixada em 1° de maio a data-base par a a revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado, nos termos do inciso X do

art. 37 da Constituição da República.

Art. 2° – A partir de 1° de maio de 2011, o valor d os multiplicadores a que se refere

o item IV.2 do Anexo IV da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a
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Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Ministério

Público, modificado pela Lei n° 18.800, de 31 de ma rço de 2010, fica reajustado em

9,32% (nove vírgula trinta e dois por cento), nos termos do inciso X do art. 37 da

Constituição da República.

Art.  3° – O disposto nesta lei  não se aplica ao ser vidor inativo cujos proventos

tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do  art.  40 da Constituição da

República e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

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

Sala das Comissões, 30 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.694 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.694/2011, de autoria da Mesa da Assembleia, que altera o

valor  do  índice  da  tabela  de  vencimentos  básicos  dos  servidores  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2°

turno, com as Emenda n°s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.694/2011

Altera  o  valor  do  índice  básico  da  tabela  de  vencimentos  dos  servidores  da

Assembleia Legislativa do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  O valor  do  índice  índice  básico  utilizado  para  o  cálculo  da  tabela  de

vencimentos básicos dos servidores da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da

Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, passa a ser de R$461,05 (quatrocentos e

sessenta e um reais e cinco centavos), a partir de 1° de maio de 2011, nos termos do

“caput” do art. 24 da Constituição do Estado e do inciso X do “caput” do art. 37 da

Constituição da República.
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Parágrafo único – O disposto no "caput" não se aplica:

I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista

no § 8° do mesmo artigo;

II  –  ao  servidor  de  que  trata  o  art.  9° da  Lei  Comp lementar  n° 100,  de  5  de

novembro de 2007.

Art. 2° – A remuneração e os proventos dos servidor es da Secretaria da Assembleia

Legislativa  serão  revistos  anualmente,  nos  termos  do  “caput”  do  art.  24  da

Constituição  do  Estado  e  do  inciso  X  do  “caput”  do  art.  37  da  Constituição  da

República, no mês de abril, sem distinção de índices.

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica à revisão dos proventos dos

servidores a que se refere o parágrafo único do art. 1° desta lei.

Art. 3° – Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 18 .684, de 28 de dezembro de 2009,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 2° – (…)

Parágrafo único – O valor  resultante  da  aplicação do disposto  no “caput”  deste

artigo será reajustado na mesma data e no mesmo percentual da revisão da tabela de

vencimentos básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.”.

Art. 4° – O Anexo III da Lei n° 16.833, de 2007, pa ssa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art.  5° –  A  tabela  de  vencimentos  básicos  dos  servi dores  da  Secretaria  da

Assembleia Legislativa prevista na Lei n° 16.833, d e 2007, fica acrescida dos padrões

de vencimento VL-68, índice 37,0741; VL-69, índice 38,9278; VL-70, índice 40,8742;

VL-71, índice 42,9179; e VL-72, índice 45,0638.

Art.  6° – Ficam acrescidos, para  fins  de desenvolvi mento  na carreira,  até cinco

padrões de vencimento ao final de cada carreira de que trata o “caput” do art. 4° da

Lei n° 15.014, de 15 de janeiro de 2004, observados  os seguintes limites:

I – VL-56 para a carreira prevista no inciso I do art. 4º a que se refere o “caput”;

II – VL-46 para a carreira prevista no inciso II do art. 4º a que se refere o “caput”;

III – VL-66 para a carreira prevista no inciso III do art. 4º a que se refere o “caput”;

IV – VL-62 para a carreira prevista no inciso IV do art. 4º a que se refere o “caput”;
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V – VL-72 para a carreira prevista no inciso V do art. 4º a que se refere o “caput”.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor de que trata o art. 5°

da Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991.

Art.  7°  –  Resolução  estabelecerá  as  amplitudes  das  classes,  diretrizes,

mecanismos,  critérios,  requisitos,  condições,  procedimentos  e  prazos  para

desenvolvimento na carreira, bem como os necessários enquadramentos, observado

o disposto nesta lei.

Art.  8° –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  dest a  lei  correrão  à  conta  de

recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE DEZEMBRO DE 2011

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 88, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a ação declaratória de constitucionalidade, mediante alteração dos

arts. 106, 118 e 120 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4º

do  art.  64  da  Constituição  do  Estado,  promulga  a  seguinte  emenda  ao  texto

constitucional:

Art.  1º - A alínea “h” do inciso I do art.  106 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 106 - (…)

I - (…)

h) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal

em face desta Constituição e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato

normativo estadual em face desta Constituição;”.

Art. 2º - O “caput” e o § 6º do art. 118 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a redação a seguir, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes inciso VIII e §§

7º a 9º:

“Art. 118 - São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade e

ação declaratória de constitucionalidade:

(…)

VIII - a Defensoria Pública.

(…)

§ 6º - Somente pelo voto da maioria de seus membros ou de seu órgão especial

poderá o Tribunal de Justiça declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

estadual ou municipal, incidentalmente ou como objeto de ação direta, ou declarar a

constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal que seja objeto de

ação declaratória de constitucionalidade.

§  7º  -  As decisões  definitivas  de  mérito  proferidas  pelo Tribunal  de Justiça nas

ações  diretas  de  inconstitucionalidade  e  nas  ações  declaratórias  de
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constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente

aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas

esferas estadual e municipal.

§ 8º - Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de

fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator

requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que

emita  parecer  sobre  a  questão  ou  fixar  data  para,  em  audiência  pública,  ouvir

depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

§  9º  -  Na  hipótese  de  processamento  simultâneo  de  ação  direta  de

inconstitucionalidade  e  de  ação  declaratória  de  constitucionalidade  que  tenham

identidade  de  objeto,  o  Tribunal  de  Justiça  adotará  as  medidas  necessárias  à

efetivação  do  princípio  da  economia  processual,  ouvindo-se  todos  os  envolvidos

nesses processos a fim de assegurar o princípio do contraditório e da ampla defesa.”.

Art. 3º - O inciso IV do art. 120 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 120 - (…)

IV  -  promover  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  ação  declaratória  de

constitucionalidade  e  representação  para  o  fim  de  intervenção  do  Estado  em

Município, nos casos previstos nesta Constituição;”.

Art. 4º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de dezembro de 2011; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, 1º-Vice-Presidente - Inácio Franco, 2º-

Vice-Presidente  -  Paulo  Guedes,  3º-Vice-Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -

Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário - Jayro Lessa, 3º-Secretário.

ATA

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso
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do Deputado Sargento Rodrigues; questão de ordem; aprovação - Correspondência:

Mensagem nº 149/2011 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 2.571/2011), do

Governador do Estado - Ofícios e cartões - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.721 a 2.725/2011 -

Projeto  de  Resolução  nº  2.726/2011  -  Requerimentos  nºs  2.012  a  2.062/2011  -

Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Zé Maia (2), Neilando

Pimenta  e  Bonifácio  Mourão  e  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  (2)  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência,  do

Trabalho, de Assuntos Municipais, de Cultura, de Política Agropecuária e de Defesa

do Consumidor - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos das Deputadas

Ana Maria Resende e Luzia Ferreira e do Deputado Elismar Prado - 2ª Parte (Ordem

do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos dos Deputados Neilando Pimenta, Zé Maia (2) e Bonifácio Mourão;

deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.188  e  2.694/2011;  aprovação -  Votação de Requerimentos:

Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (2); aprovação - Questões de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira -

Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hélio Gomes

- Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Leonardo  Moreira  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando

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

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Luzia Ferreira, 2ª-Secretária “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  a  minha  fala  tratará  de  dois

assuntos. Primeiramente quero parabenizar os Deputados pela aprovação do reajuste

dos servidores da Casa. Aprovamos o reajuste não só para eles, mas também para

os servidores do Judiciário e do Ministério Público. Quanto aos nossos servidores,

trata-se, na verdade,  de reposição salarial  - aliás,  o termo adequado é esse -  de

acordo com os limites da Assembleia. Portanto, cumprimento todos os Deputados,

especialmente  os  que  estiveram  mais  empenhados  e,  de  forma  mais  incisiva,

apresentaram  uma  emenda  que  pôde  representar  nosso  reconhecimento  pelos

longos tempos de trabalho prestados pelos servidores da Casa. Queremos nos referir

especialmente aos servidores de função pública, e aos efetivos, analistas e técnicos.

Todos  os  servidores  serão  beneficiados  quando  disciplinarmos  a  matéria  e

atendermos  aos  requisitos  para  o  desenvolvimento  da  carreira.  É  uma  emenda

extremamente valiosa para a carreira de todos os nossos servidores. Cumprimento a

todos os Deputados, pois entenderam as solicitações e as reivindicações dos nossos

servidores. Fui o Deputado - diria assim - mais incisivo nas cobranças feitas ao Sr.

Presidente.  Quero  aqui  cumprimentá-lo  por  ter  tido  uma  ação  muito  rápida  na

condução  da  tramitação  desse  projeto.  Houve  presteza  do  Sr.  Presidente  em

encaminhar a matéria.
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Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, o segundo assunto é mais chato:

ontem recebemos uma notícia - que, aliás, estamos acompanhando pela imprensa -

sobre  a  ausência  de  Deputados  nesta  Casa  que  estariam  votando.  Reitero  a

solicitação feita pelos Deputados Rogério Correia e Adelmo Carneiro Leão a V. Exa..

Estou  tratando  disso,  ao  discutir  a  ata,  porque  diz  respeito  à  votação de ontem.

Primeiro, é preciso verificar se na ata consta o registro feito pelos Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Rogério Correia; se não, que se conste nela o registro da questão de

ordem formulada por  esses dois  Deputados.  Segundo,  reiterando,  peço-lhe que o

assunto seja tratado no Conselho de Ética desta Casa. Quero alertar a V. Exa., ao

Presidente da Casa e ao Conselho de Ética que a Bancada do PDT formalizará um

pedido  de  apuração  do  caso.  Não  podemos  permitir  que  isso  ocorra  em  nosso

Parlamento. Já houve três casos no plano federal que envolveram dois Senadores e

um Deputado Federal, e todos foram cassados. Portanto o que ocorreu é grave, e

esta Casa tem de dar uma resposta. Conheço V. Exa. e o Deputado João Leite, que

estão aqui há cinco mandatos. Vejo V. Exas. sempre presentes e participando das

decisões e dos momentos difíceis,  de alegria  e  de  dificuldade.  V.  Exas.  são dois

Deputados  que  estão  aqui  há  cinco  mandatos  participando  efetivamente  dos

trabalhos desta Casa. Não podemos permitir que isso ocorra em nosso Parlamento.

Já estou alertando a V. Exa. que, se não o fizer, de plano, como Presidente desta

reunião,  vou  formalizar  o  pedido.  Como disse,  estou  alertando-o  em  questão  de

ordem, para que V. Exa. envie a transcrição da minha fala ao Presidente desta Casa

e ao Conselho de Ética, para que os fatos sejam devidamente apurados na forma

como prevê o Regimento Interno. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 149/2011

-  A  Mensagem  nº  149/2011  (encaminhando  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.571/2011), do Governador do Estado foi publicada na edição anterior.
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OFÍCIOS

Do Sr. Adriano Arantes Bozola, Promotor de Justiça na Comarca de Uberlândia,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 816/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do Sr.  Adriano Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente (5),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.208, 1.209, 1.477 /2011, da Comissão

de Meio Ambiente; 1.503/2011, da Comissão de Política Agropecuária; e 1.694/2011,

da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.809/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Aluízio Davis Neto, Chefe de Gabinete do Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.502/2011, da

Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr.  André  Luiz  Teixeira  Mourão,  Superintendente  de  Segurança  Prisional  da

Secretaria  de Defesa Social,  prestando informações relativas ao  Requerimento  nº

708/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Saúde,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.859/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.859/2011.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 1.482/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Bruno Burgarelli Albergaria Kneipp, Procurador-Geral da Câmara Municipal

de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.804/2011,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Campos  Machado,  Deputado  da  Assembleia  Legislativa  de  São  Paulo,

encaminhando cópia da Emenda Constitucional nº 33, de 2011, promulgada nesse

Legislativo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do  Sr.  Carlos  Alberto  Junior,  Ouvidor  Nacional  da  Igualdade  Racial,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.022/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.
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Do Sr. Carlos Alberto Milhomem, Deputado da Assembleia Legislativa do Maranhão,

encaminhando cópia da Emenda Constitucional nº 64, de 2011, promulgada nesse

Legislativo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Projeto  de  Lei  nº  855/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de

Transporte. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 855/2011.)

Do  Sr.  Carlos  Welth  Pimenta  de  Figueiredo,  Secretário  de  Trabalho,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  490/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Educação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 490/2011.)

Da Sra. Carmen Silveira de Oliveira, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos

da Criança e do Adolescente, prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº 1.872/2011/SGM.

Da Sra. Daniella Praxedes Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 749/2011, do Deputado Elismar

Prado.

Do  Sr.  Danilo  de  Castro,  Secretário  de  Governo,  informando  a  participação  do

Procurador  do  Estado  Cléber  Reis  Grego  em  reunião  de  audiência  pública  da

Comissão de Direitos Humanos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 729/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 1.611, do Deputado Carlin Moura, e 1.689/2011, da

Comissão de Assuntos Municipais.

Da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.527/2011 , da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Eliezer  Pacheco,  Secretário  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do

Ministério  da  Educação,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão de Educação encaminhado pelo Ofício nº 2.900/2011/SGM.

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, Presidente da Associação Brasileira das

Escolas do Legislativo e de Contas, encaminhando cópia da Carta de Aracaju, na
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qual são informados os assuntos discutidos e aprovados durante o XVIII Encontro

dessa instituição.

Do Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Presidente do Conselho Estadual de

Assistência Social, agradecendo a este Legislativo o apoio para a realização da 9ª

Conferência Estadual de Assistência Social e informando que seu relatório final está à

disposição no “site” desse Conselho. (- À Comissão do Trabalho.)

Do  Sr.  Gustavo  Rodrigues  Leite,  Coordenador  da  Coordenadoria  Regional  das

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da Macrorregião do Vale do Rio Doce,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.583/2011,  da  Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Jacson Rafael Campomizzi, Coordenador do Procon Estadual (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 599/2011, das Comissões de Saúde e

de Política Agropecuária, e 1.863/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.616/2 011, do Deputado Anselmo José

Domingos, e 1.825/2011, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  José  Porfírio  de  Oliveira  Filho,  Prefeito  Municipal  de  Pará  de  Minas,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.253/2011,  em  atenção  a

pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.253/2011.)

Do Sr.  Júlio  Delgado,  Deputado Federal,  acusando o recebimento de ofício que

encaminhou cópia de artigo do Presidente desta Casa.

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.534/2011, da Comissã o do Trabalho.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (2), prestando

informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  429  e  1.966/2011,  em  atenção  a

pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos  respectivos

projetos.)

Do Sr. Lincoln Portela, Deputado Federal (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 1.482/2011, da Comissão de Direit os Humanos, e 1.533/2011, da
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Comissão do Trabalho.

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,

Urbanismo  e  Habitação,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

1.296/2011, do Deputado Fred Costa.

Da Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  a

convênio celebrado entre esse órgão e a Emater-MG. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do Sr. Marcelo Nobre, Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo,

do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  informando  a  criação  dessa  Comissão  e  sua

composição.

Do Sr. Márcio A. de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, informando a

impossibilidade  de  comparecer  à  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais realizada em 26/10/2011 e indicando o Sr. Tomás Alexandre Ahouagi para

representá-lo no evento. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Márcio A. de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, informando a

impossibilidade  de  comparecer  à  audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos

Humanos realizada em 23/11/2011 e indicando o Sra. Maria Cristina Magalhães e o

Sr.  José  Flávio  Gomes  para  representá-lo  no  evento.  (-  À  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Do  Sr.  Marco  Maia,  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  (3),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.585,  1.642  e  1.671/2011,

respectivamente das Comissões de Segurança Pública, de Assuntos Municipais e do

Trabalho.

Do Sr. Marcos Montes, Deputado Federal (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 1.482 e 1.533/2011, respectivamen te das Comissões de Direitos

Humanos e do Trabalho.

Da Sra.  Maria  Céres  Pimenta  Spínola  Castro,  Secretária  Adjunta  de  Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.655/2011,  da  Comissão de
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Educação.

Do Sr. Matheus Cotta de Carvalho, Presidente do BDMG, encaminhando a posição

atualizada dos recursos do Programa de Modernização Institucional e Ampliação da

Infraestrutura  em  Municípios  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Novo  Somma.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Nelma  Matos  Silva  Guimarães,  Promotora  de  Justiça,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.806/2011 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Nilo Moriconi Garcia, Ouvidor da ANTT, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.498/2011, da Comissão de Seguranç a Pública.

Da  Sra.  Ninon  de  Miranda  Fortes,  Gerente  de  Regulação  SMSA/SUS-BH,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado pelo Ofício nº 2.889/2011/SGM.

Do  Cel.  PM  Paulo  Antônio  dos  Santos,  Comandante  da  Guarda  Municipal  de

Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de

Segurança Pública, encaminhado pelo Ofício nº 3.304/2011/SGM.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (4),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 2.361, 2.551 e 2.562/2011, em atenção a pedidos de

diligência da Comissão de Justiça, e relativas ao impacto financeiro decorrente do

substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.355/2011. (- Anexem-se aos respectivos projetos de

lei.)

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.055/2011,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais. (- Anexe-se ao Requerimento nº 1.055/2011.)

Do Sr. Robert Wagner França, Coordenador-Geral do Sinjus-MG, dando ciência de

que os servidores da 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado decretaram grave

geral por tempo indeterminado e solicitando empenho desta Casa no atendimento às

solicitações que menciona. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.125/2011.)

Do Sr. Romildo Ismael Alves, Prefeito Municipal de Itumirim, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.401/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da
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Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.401/2011.)

Da Sra. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de

Ubá, solicitando o apoio desta Casa à abertura de mais um cartório de registro de

imóveis,  títulos  e  documentos  nesse  Município.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Da Sra.  Sâmya  Rodrigues  Ramos,  Presidente  do  Conselho  Federal  de  Serviço

Social,  agradecendo  manifestação  de  aplauso  encaminhada  por  esta  Casa  em

atenção ao Requerimento nº 1.450/2011, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Sergio Alair Barroso, Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.808/2011 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Sérgio Petecão, Senador, acusando o recebimento de ofício que encaminha

cópia de artigo do Presidente desta Casa.

Do Sr. Tomáz de Aquino Resende, Coordenador do Centro de Apoio Operacional ao

Terceiro Setor, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.803/2011, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Toninho Pinheiro, Deputado Federal (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 1.482/2011 e 1.533/2011, das Comi ssões de Direitos Humanos e

do Trabalho, respectivamente.

Da Sra. Viviane Couto Alves Cantisano, Oficiala do Ministério Público, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 796/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.525/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.525/2011.)

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 499/2011, do Deputado Marques Abreu.

CARTÕES

Do  Sr.  Bruno  Terra  Dias,  Presidente  da  Associação  dos  Magistrados  Mineiros,

agradecendo a este Legislativo a elaboração e a aprovação do projeto de lei que deu
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origem à Lei nº 19.724, que abriu crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.453/2011.)

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, agradecendo

voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a  requerimento  do

Deputado Jayro Lessa pelos 30 anos da inclusão da mulher nessa instituição.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, caros colegas parlamentares, a

minha fala neste momento, em questão de ordem, tem o intuito de registrar,  com

enorme satisfação  e  em  nome da  nossa  região  sul-mineira,  que  o  Município  de

Extrema ontem foi  homenageado pela  Empresa Pública  de  Minas  Gerais,  com a

primeira colocação, por receber o Prêmio Bom Exemplo, com o Projeto Conservador

das Águas. Extrema hoje é referência nacional na preservação do meio ambiente em

zona  rural,  o  que  lhe  garante  sucessivos  prêmios  não  somente  no  Estado,  mas

também no Brasil. O nosso Prefeito, Dr. Luiz Carlos Bergamin, esteve ontem, em Belo

Horizonte,  para  receber  o  prêmio,  com  o  Secretário  Paulinho  e  o  Diretor  de

Administração, Sr. João. O Município de Extrema sensibilizou a todos, em primeiro

lugar,  pelo  seu  comprometimento  com  o  meio  ambiente;  em  segundo,  pela  sua

participação nas escolas e nas políticas públicas de meio ambiente. Quero,  neste

momento,  parabenizar  o Município de  Extrema,  que recebeu,  em primeiro lugar  -

como  campeão  -  a  Empresa  Pública  de  Minas  Gerais,  e  por  ter  recebido  esse

importante prêmio, que,  com certeza,  consagra o trabalho dedicado que todos os

funcionários  e  a  atual  administração  têm  feito  em favor  da  preservação do  meio

ambiente. Quero dizer também que o Município está selecionado em nível nacional,

entre  20  Municípios,  para  apresentar,  em  Brasília,  em 12/12/2011,  o  seu  Projeto

Conservador das Águas, premiado ontem, em Minas. Se for escolhido, esse projeto

será apresentado em Dubai a organizações nacionais e internacionais. Então, quero

aqui  parabenizar  Extrema,  na  pessoa  do  Dr.  Luiz  Carlos  Bergamin,  dos  nossos

Vereadores e de toda a população, por ter-se consagrado, mais uma vez, como a

empresa pública de melhor qualidade no que respeita à questão ambiental de Minas

Gerais. Muito obrigado.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.721/2011

Declara de utilidade pública a ONG Projeto Saúde Oral Preventiva – Soprev -, com

sede no Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Projeto Saúde Oral Preventiva –

Soprev -, com sede no Município de Delfinópolis.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2011.

Cássio Soares

Justificação: A ONG Projeto Saúde Oral Preventiva - Soprev - é uma entidade civil

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  12/6/2009.  Essa  entidade

desenvolve  um  importante  trabalho,  que  tem  por  finalidade  a  conscientização  da

população no que se refere à saúde bucal,  modificando o perfil  epidemiológico da

cárie e da doença periodontal e diminuindo a incidência do câncer bucal nas pessoas

acima de 40 anos de idade, trabalho que se dá através de campanhas de prevenção,

leituras, jogos, produção de textos, filmes, palestras, teatro, etc.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos

com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.722/2011

Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita Nosso Pequeno Lar, com sede

no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita Nosso Pequeno

Lar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Essa  associação  civil,  em  funcionamento  desde  2007,  tem  como

escopo principal  a disseminação da religião e doutrina espírita,  em prol  de ideais

como  caridade,  moralidade,  assistência  social  e  desenvolvimento  humano.  Com

vistas  a  alcançar  seu objetivo,  presta  assistência  material  e  espiritual  a  creches,

escolas e asilos, sem distinção de qualquer natureza, como raça, cor, posição social

ou até mesmo de outras religiões.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.723/2011

Declara de utilidade pública a Folia de Congado e da Festa do Reinado da Cidade

de Araújos - Asrei -, com sede no Município de Araújos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Folia  de Congado e da Festa do

Reinado da Cidade de Araújos - Asrei -, com sede no Município de Araújos.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2011.

Inácio Franco

Justificação: A Folia de Congado e da Festa do Reinado da Cidade de Araújos-

Asrei -, é uma associação sem fins lucrativos, com duração por prazo indeterminado,

que tem como finalidade difundir as atividades culturais e folclóricas das festas do

congado e reinado como tradição popular.

Dessa  forma,  desempenha  importante  papel,  contribuindo  para  a  promoção  da

cultura no Estado.
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A referida associação preenche todos os requisitos legais  para a declaração de

utilidade pública,  razão pela  qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.724/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Cristã de Nazareno - ACCN

-, com sede no Município de Nazareno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunidade Cristã de

Nazareno ACCN -, com sede no Município de Nazareno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2011.

Fábio Cherem

Justificação:  A Associação  Comunidade  Cristã  de  Nazareno  -  ACCN  -  é  uma

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 6/3/2010, que tem como fim promover

atividades filantrópicas, educacionais, sociais e culturais, colaborando com o poder

público  na  proteção  da  família  e  na  habilitação  e  reabilitação  de  pessoas  com

deficiência para sua integração à comunidade. Além disso, visa fundar e administrar

escolas de alfabetização, música, pintura, dança e outras.

A  ACCN  assiste  atualmente,  de  forma  gratuita,  os  moradores  de  Nazareno,

promovendo aulas de reforço escolar, violão e percussão e oficinas de artesanato e

dança.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública

fortalecerá  o  trabalho  que  já  é  realizado,  trazendo  maiores  benefícios  para  as

crianças  e  famílias  atualmente  assistidas  e  também  para  todas  aquelas  que,  em

virtude dessa declaração, puderem se beneficiar das atividades oferecidas.

Além  do  importante  trabalho  desenvolvido,  a  Associação  preenche  todos  os

requisitos  legais  para  a  declaração  de  utilidade  pública,  já  que  se  encontra  em

funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e
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seus  Diretores  são  pessoas  idôneas,  conforme  atestado  apresentado.  Assim,

contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.725/2011

Dispõe sobre o concurso literário Poesia na Escola.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Estado  promoverá,  a  cada  dois  anos,  concurso  de  poesia,  sob  a

denominação  de Poesia  na  Escola,  entre  os  alunos  da rede  pública  estadual  de

ensino, com o objetivo de estimular,  fortalecer  e desenvolver  a leitura e a cultura

literária nos educandos.

Art. 2º - O concurso Poesia na Escola será realizado de acordo com os seguintes

âmbitos territoriais de abrangência e etapas:

I - estabelecimento de ensino onde o aluno esteja matriculado - primeira etapa;

II - municipal - segunda etapa, compreendendo a concorrência entre os vencedores

de poesia nos estabelecimentos de ensino;

III  -  microrregional  -  terceira  etapa,  compreendendo  a  concorrência  entre  os

vencedores de poesia em âmbito municipal;

IV  -  mesorregional  -  quarta  etapa,  compreendendo  a  concorrência  entre  os

vencedores de poesia em âmbito microrregional;

V - estadual - etapa final, compreendendo a concorrência entre os vencedores de

poesia em âmbito mesorregional.

§ 1º - Para os fins dos incisos II e III deste artigo, será adotado o mapa elaborado

pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, em março de 2000, 2ª edição.

§ 2º - Na primeira etapa, o vencedor do concurso será agraciado com o diploma

Poeta da Escola; nas demais etapas, será agraciado com um diploma de honra e terá

direito a prêmio, conforme dispuser o edital do concurso.

Art.  3° -  As  bancas examinadoras do  concurso,  forma das preferencialmente por
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docentes da rede pública de ensino estadual, terão sua competência estabelecida no

regulamento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2011.

Almir Paraca

Justificação: Berço de grandes nomes da literatura nacional e mundial, em todos os

momentos da nossa história  -  desde a Inconfidência Mineira até os  dias  de hoje,

passando  pela  Semana  de  Arte  Moderna  de  1922,  momento  especial  da  nossa

cultura e da nossa arte, em que fomos representados por  incontestáveis mestres,

escritores e poetas - Minas Gerais é um celeiro de artistas de todas as áreas, artes e

ofícios.

Não  raro,  em nossas  andanças  pelos  inúmeros  Municípios  de  nossas  Minas  e

nossos Gerais, nos deparamos com crianças e jovens talentosos, que compõem e se

manifestam, em verso e prosa, de maneira às vezes simples, mas rica e ímpar, na

tradução da alma, dos costumes, desejos e sonhos da gente mineira, tecendo sua

História e eternizando seus feitos e experiências.

E,  nesses  momentos  mágicos,  percebemos  que  a  sociedade  e  o  Estado  não

dedicam a necessária atenção especial à valorização da atividade artístico-literária

desses  verdadeiros  aprendizes  de  poetas,  a  não  ser  no  ambiente  escolar  -  pelo

carinho e cuidado dos nossos abnegados mestres e mestras. Nenhum estímulo à

perpetuação  da  produção  dos  meninos,  meninas  e  jovens  que,  com  um  mínimo

incentivo,  poderiam,  quem  sabe,  tornar-se nossos  novos  Drummonds,  Alphonsus,

Dirceus, Sabinos, Pelegrinos e Rosas.

Surpreendentemente, num momento de reflexão, brindou-nos um amigo das artes e

do nosso mandato, pensador e consultor jurídico, acostumado às lides do processo

legislativo, com a sugestão de um projeto de lei que versasse sobre a instituição de

um certame no âmbito dos estabelecimentos educacionais da rede pública estadual.

Iniciado nas unidades escolares, sob a supervisão e o incentivo carinhoso dos nossos

professores  e  professoras,  o  evento  transbordaria  para  além  das  fronteiras  das

superintendências  regionais  de  ensino  e  dos  próprios  Municípios  e  regiões,

projetando-se em âmbito estadual, sob a responsabilidade das Secretarias de Estado
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de  Educação  e  de  Cultura,  culminando  com  uma  habitual,  saudável  e  deveras

promissora  e  estimulante  concorrência  de  talentos  da  seara  literária,  com  a

possibilidade de descoberta de valiosos tesouros.

Afora  isso,  além  dos  novos  escritores  e  poetas  destacados  do  lugar-comum,

obteríamos, com a preparação e a própria disputa, um melhor desenvolvimento do

vocabulário, da capacidade de memorização, da interpretação de textos e um contato

mais constante com o conhecimento e a cultura, de um modo mais produtivo.

A poesia, a partir do momento em que estimula os alunos a se fazerem leitores de

si mesmos, liberta a expressão dos sentimentos e pensamentos, transformando-os na

delineação  da  personalidade  e  na  capacitação  crítica  e  formação  ideológica  das

crianças e jovens. Ganharemos, ainda, assíduos leitores e escritores, formadores de

opinião e líderes de novas gerações que nos sucederão.

Diante  dessas  alvissareiras  perspectivas,  submetemos  aos  nossos  pares  nossa

proposta de criação de um concurso público que destaque e recompense nossos

poetas e escritores de um mundo novo, que virá.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.726/2011

Institui a Política de Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência ou Mobilidade

Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência

ou Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa.

Art. 2º - Considera-se, para os fins desta resolução:

I - pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras,

pode  obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em  igualdade  de

condições com as demais pessoas;

II - pessoa com mobilidade reduzida aquela que, não se enquadrando no conceito

de pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se,

permanente  ou  temporariamente,  gerando  redução  efetiva  da  mobilidade,  da
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flexibilidade, da coordenação motora e da percepção;

III  -  acessibilidade  a  condição  para  utilização  por  pessoa  com  deficiência  ou

mobilidade reduzida dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos, dos sistemas e

dos meios de comunicação e informação da Assembleia Legislativa, com segurança e

autonomia, total ou assistida;

IV  -  barreira  qualquer  entrave  ou  obstáculo  que  limite  ou  impeça  o  acesso,  a

liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas

se comunicarem ou terem acesso à informação;

V - desenho universal a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam a

atender simultaneamente as pessoas com diferentes características antropométricas

e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos

ou nas soluções que compõem a acessibilidade.

Art.  3º  -  A política de  acessibilidade de que trata esta resolução baseia-se nas

seguintes diretrizes:

I - adoção de medidas para assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio

físico  e  à  informação,  identificando  e  eliminando  obstáculos  e  barreiras  à

acessibilidade;

II - consideração da autonomia, da independência e da segurança da pessoa com

deficiência ou mobilidade reduzida na elaboração e na implementação de projetos e

ações no âmbito da Assembleia Legislativa, tendo como princípios a acessibilidade, o

atendimento prioritário e apropriado e o respeito pelas diferenças;

III - adoção de medidas para promover a conscientização da sociedade sobre as

condições das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assim como de suas

capacidades e contribuições;

IV - adoção de medidas para combater preconceitos, estereótipos e qualquer tipo

de discriminação relacionada com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

V - garantia às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida do pleno exercício

de seus direitos, com estímulo à sua participação em debates e decisões relativos a

programas  e  políticas  públicas,  especialmente  os  que  lhes  dizem  respeito

diretamente;
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VI  -  interlocução  permanente  com  entidades  representativas  das  pessoas  com

deficiência, especialmente por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência.

Art. 4º - A política de acessibilidade de que trata esta resolução tem por objetivos:

I  -  facilitar  o  acesso  das  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida  aos

ambientes e aos serviços da Assembleia Legislativa, eliminando barreiras físicas e

arquitetônicas, com base no conceito de desenho universal, e priorizando soluções

passivas, inclusivas e sustentáveis;

II  -  facilitar  o  acesso  de  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida  aos

dispositivos, aos sistemas e aos meios de comunicação e informação da Assembleia

Legislativa, eliminando barreiras tecnológicas e de comunicação;

III  -  manter  sinalização  ambiental  para  facilitar  a  orientação  da  pessoa  com

deficiência  ou  mobilidade  reduzida  e  divulgar,  em  lugar  visível,  os  locais  de

atendimento prioritário;

IV - atender pessoas com deficiência auditiva por meio de intérpretes ou pessoas

capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - Libras -;

V - atender pessoas com deficiência visual, mental ou múltipla por meio de pessoal

capacitado nesse tipo de atendimento, permitindo a entrada e a permanência de cão-

guia mediante apresentação da carteira de vacinação atualizada do animal;

VI - promover adequações no ambiente de trabalho para fins de facilitar a execução

das  atividades  pelo  servidor  da  Secretaria  da  Assembleia  com  deficiência  ou

mobilidade reduzida;

VII  -  observar,  na  construção,  na  reforma  ou  na  ampliação  de  edificação  da

Assembleia Legislativa ou em suas obras de manutenção, os padrões das normas

técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -;

VIII  -  manter  como política  de  recursos  humanos  a  admissão  de  pessoa  com

deficiência  ou  mobilidade  reduzida  nas  hipóteses  de  contratação  de  serviços

terceirizados e do Sistema de Estágio Profissionalizante da Secretaria da Assembleia;

IX  -  promover  ativamente  um ambiente  em que as pessoas com deficiência ou

mobilidade  reduzida  possam  participar  efetiva  e  plenamente  na  condução  das

políticas  públicas,  sem  discriminação  e  em  igualdade  de  oportunidades  com  as
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demais pessoas, e encorajar sua participação nas questões públicas;

X -  promover  a capacitação e a especialização de servidores para que possam

conhecer e adotar novas práticas e tecnologias, a fim de assegurar o atendimento

apropriado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e a implementação de

ações de acessibilidade;

XI - apoiar e realizar, especialmente por intermédio da TV Assembleia, campanhas

informativas  e  educativas  dirigidas  à  população  em  geral,  com  a  finalidade  de

conscientizá-la  e  sensibilizá-la  quanto  à  acessibilidade  e  à  integração  social  da

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida;

XII  -  implementar  ações  continuadas  de  inclusão  social  das  pessoas  com

deficiência  ou mobilidade reduzida,  de forma a lhes  permitir  o  pleno exercício  no

âmbito da Assembleia Legislativa.

Art.  5º  -  A  formulação,  a  implementação  e  a  manutenção  das  ações  de

acessibilidade previstas nesta resolução observarão as seguintes premissas:

I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de

recursos para a implantação das ações;

II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os órgãos envolvidos.

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2011.

Mesa da Assembleia

Justificação:  Os  dados  do  Censo  2000  revelam  a  amplitude  do  fenômeno  da

deficiência no País, segundo os quais 14,5% da população brasileira era portadora

de, pelo menos, uma das deficiências investigadas pela pesquisa naquele ano.

A  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  com  deficiência  são  direitos

assegurados na Constituição da República. Além disso, o Brasil ratificou a Convenção

Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  e  de  seu Protocolo

Facultativo, assinados em Nova York em 30/3/2007, por meio do Decreto Federal nº

6.949, de 25/8/2009.

A Constituição Estadual também assegura direitos à pessoa com deficiência, e o

governo de Minas, por sua vez, instituiu o Programa Acessibilidade Minas, por meio

do Decreto nº 43.626, de 9/12/2004, com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas
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com  deficiência  física  ou  mobilidade  reduzida  a  edifícios  de  uso  público  de

propriedade do Estado.

Hoje pode-se falar que são inúmeras as leis que buscam assegurar os direitos da

pessoa com deficiência;  no entanto,  diante da dificuldade de aplicação de muitas

dessas leis, torna-se necessária cada vez mais a instituição de políticas públicas e de

medidas que visem à efetiva proteção dos direitos da pessoa com deficiência e à sua

integração social.

Consciente  de  seu  papel  de  acompanhar  as  demandas  reconhecidas  como

socialmente  relevantes,  a  Assembleia  de  Minas  criou,  neste  ano,  por  meio  da

Resolução nº 5.344, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

que tem como competência as matérias referentes à defesa dos direitos da pessoa

com  deficiência;  às  políticas  de  integração social  da  pessoa com deficiência,  em

especial  às  políticas  de  acessibilidade;  à  fiscalização  e  ao  acompanhamento  dos

programas  governamentais  relativos  aos  direitos  da  pessoa  com  deficiência  e  à

promoção e à divulgação dos direitos da pessoa com deficiência.

Com  o  mesmo  objetivo,  esta  Casa  estabeleceu  como  objetivo  do  projeto

“Assembleia de todos”, integrante do seu Direcionamento Estratégico, a estruturação

de ações que busquem garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com

restrição  de  mobilidade  não  somente  aos  espaços  físicos,  mas  também  às

informações e aos serviços da instituição.

Esse cenário evidencia, pois, a importância deste projeto no âmbito da Assembleia

Legislativa,  firmado  na  premissa  de  que  uma  sociedade  justa  

e democrática não pode deixar de incluir a pessoa com deficiência nem deixar de

abrigar seus interesses e direitos.

-  Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da Assembleia para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.012/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para a

inclusão dos turismólogos na Classificação Brasileira de Ocupações. (- À Comissão

do Trabalho.)
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Nº 2.013/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com Domitila  de  Paulo por  ter  vencido  o concurso  Brasil

Fashion Designers. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  2.014/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas pedido de providências para avaliar a

situação das famílias residentes nos limites do Parque Estadual do Intendente com

vistas à regularização fundiária da unidade de conservação e sugerindo a adoção de

medidas voltadas para o desenvolvimento do turismo local por meio de parcerias com

associações locais. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.015/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para realizar  estudo de viabilidade de expansão das metas da  Ação

4255 - Legitimação de Posse em Áreas Rurais - e da incorporação das regiões Alto

Paranaíba,  Triângulo  e  Noroeste  de  Minas  à  regionalização  nela  prevista.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.016/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Aneel e à Cemig pedido de providências para proceder a estudo de

viabilidade de diferenciação de tarifas de energia para reassentados em razão de

construção de barragens destinadas à produção de energia ou por atividades das

mineradoras. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  2.017/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  apoio  aos  Municípios  para  que

implementem gradativamente as  Práticas Integrativas e Complementares em suas

redes de atenção. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.018/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Delegado

Diógenes Coelho Vieira, gestor da Perícia Criminal  Integrada no Estado de Minas

Gerais, pedido de providências para que seja realizado estudo sobre a viabilidade da

descentralização da perícia integrada para as regiões do Estado, no âmbito da Ação

1262 do Programa 021 - Gestão Integrada de Defesa Social - do PPAG 2012-2015. (-

À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  2.019/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

realizado estudo sobre a viabilidade de transformação da Subsecretaria de Agricultura

Familiar, vinculada à Secretaria de Agricultura, em secretaria de Estado.

Nº  2.020/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para o

desenvolvimento  e  a  divulgação  de  tecnologias  sociais,  limpas  e  de  manejo

sustentável, priorizando a agricultura familiar, as áreas de assentamento, os arranjos

produtivos locais e as populações tradicionais. (- Distribuídos à Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº  2.021/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  seja

estudada, no âmbito do Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão

Produtiva,  a  possibilidade  de  apoiar  a  criação,  a  consolidação,  a  divulgação  e  o

fomento  de  consórcios  e  arranjos  produtivos  locais  entre  instituições  sociais  e

ambientais, potencializando o surgimento de estruturas de produção descentralizadas

que utilizem tecnologias sociais bioeficientes. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.022/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa 2014 pedido de providências para

que sejam oferecidos cursos de capacitação em idiomas para feirantes e artesãos

com vistas ao atendimento a turistas na Copa e nas Olimpíadas. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº  2.023/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que se verifique a situação de acesso a bens e serviços públicos na comunidade

quilombola de Cachoeira  dos Forros,  situada no Município  de  Passa-Tempo.  (-  À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  2.024/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado pedido de providências

para que seja priorizada, dentro da ação Fomento a Projetos da Demanda Universal e

Redes de Pesquisa, do PPAG 2012-2015, a pesquisa em tecnologia assistiva. (- À
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Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  2.025/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências com

vistas à implantação do projeto Minas Comunica II. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  2.026/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas à transferência de renda para complementar o piso básico do Programa Bolsa

Família - PBF -, com a previsão do impacto orçamentário dessa complementação e

as estratégias já adotadas pelo governo do Estado direcionadas ao público do PBF. (-

À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.027/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  dos  Transportes  e  à Agência Nacional  de  Transportes

Terrestres pedido de providências com vistas à implantação e operação de ferrovias

entre Belo Horizonte e Cordisburgo, Araçuaí e Caravelas e na Bacia Hidrográfica do

Mucuri.

Nº  2.028/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DNIT  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  da  ponte

localizada  na  BR -116,  entre  os  Municípios  de  Ponto  dos  Volantes  e  Itaobim.  (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  2.029/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho e Emprego pedido de providências com vistas

ao  mapeamento  dos  empreendimentos  solidários  do  Estado,  bem  como  sua

divulgação por meio dos sítios eletrônicos e periódicos sob gestão dessa Secretaria.

(- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.030/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

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

pedido de providências com vistas ao fortalecimento dos programas de prevenção

dirigidos aos alunos dos ensinos médio e fundamental no Estado.

Nº  2.031/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas `a

expansão da rede e ao aumento do número de vagas oferecidas pela Associação de
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Proteção e Assistência aos Condenados na RMBH. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Nº  2.032/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Planejamento pedido de providências para a revisão das

regiões de planejamento do Estado, notadamente no que diz respeito à subdivisão da

região do Rio Doce, desvinculando a área do Vale do Aço, e à subdivisão da região

Jequitinhonha-Mucuri. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  2.033/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Desenvolvimento Econômico pedido de providências para

estudar, no âmbito do Programa 284 - Fomento ao Crescimento das Microempresas e

Empresas  de  Pequeno  Porte  de  Minas  Gerais,  a  possibilidade  de  criação  de

incubadoras para empreendimentos econômicos solidários e individuais, de pequeno

e de microporte. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  2.034/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Governo  pedido  de  providências  para  estudar  a

possibilidade da alteração da missão e atribuições das instituições de ensino superior

e dos institutos de pesquisa que integram o Governo do Estado, com vistas a incluir

nesses o desenvolvimento e atendimento a projetos baseados em tecnologias sociais

e o uso de insumos e habilidades locais para as regiões de menor desenvolvimento

humano  do  Estado,  com  foco  nas  necessidades  regionais.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº  2.035/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para realizar  levantamento sobre  a piscicultura  ornamental  na  região da  Zona da

Mata, bem como seja solicitando o apoio a essa cadeia produtiva. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº  2.036/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de providências para a reforma e o

aperfeiçoamento da estrutura de governança do Sistema Estadual de Turismo, com

vistas  a  aumentar  a  interlocução  com o  Conselho  Estadual  de  Turismo e  com a

sociedade civil. (- À Comissão de Turismo.)
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Nº  2.037/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que

sejam incluídas pautas sobre tecnologias sociais, sua aplicação e desenvolvimento,

bem como sobre suas linhas de financiamento, nos periódicos, sítios eletrônicos e

demais formas de divulgação sob gestão do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia

e Ensino Superior. (- À Comissão de Educação.)

Nº  2.038/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Teófilo Otôni pedido de providências para a

contratação de equipe técnica no bairro Palmeiras e adjacências, nesse Município,

para desenvolvimento de ações voltadas para o lazer dos idosos. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº  2.039/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Turismo pedido  de  providências  para  a roteirização

turística de circuitos da Zona da Mata, englobando o Parque Nacional do Caparaó, o

Parque  Estadual  Serra  do  Brigadeiro,  o  Circuito  Serras  de  Minas,  o  Circuito  das

Cachoeiras e o Parque Estadual do Ibitipoca, no âmbito da Ação 1219 - Estruturação

dos Atrativos e Destinos Turísticos - do PPAG 2012-2015. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  2.040/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cohab-MG pedido de providências para integrar ao escopo do projeto

Construção  de  Habitação  de  Interesse  Social  a  isenção  do  pagamento  dos

emolumentos cartoriais,  considerando-se a baixa capacidade financeira do público

atendido pelo programa.

Nº  2.041/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias Desenvolvimento Social e de Planejamento pedido de

providências para a realização de concurso público para a área da assistência social,

em atendimento aos dispositivos constitucionais e à aplicação da NOB-RH-Suas, no

que se refere à instituição de plano de cargos e salário para os trabalhadores do Suas

no Estado.

Nº  2.042/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

estruturação, a implantação e o financiamento sistemático de políticas públicas de
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atenção  à  pessoa  idosa  e  de  defesa  de  seus  direitos,  em  conformidade  com  o

disposto no Estatuto do Idoso. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  2.043/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  garantir  o

cumprimento das Leis Federais nºs 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, e que essas

normas sejam levadas em consideração no projeto previsto na Ação 1008 - Novo

Ensino Médio. (- À Comissão de Educação.)

Nº  2.044/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Congresso Nacional manifestação de apoio à Proposta de Emenda

à Constituição nº 431/2001 e pedido de providências para agilizar sua tramitação. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº  2.045/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o transporte

escolar  dos  alunos  da  rede  estadual  em  2011,  evidenciando  as  despesas  por

Município  e  por  fonte  de  recursos  e  o  número  de  alunos  atendidos  em  cada

Município.

Nº  2.046/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre as ações desse

órgão com o objetivo de erradicar o analfabetismo.

Nº  2.047/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as  escolas

públicas do Estado que não dispõem de água e esgoto tratados e energia elétrica,

com o envio da relação dessas unidades, seus endereços e número de alunos que

atendem.

Nº  2.048/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a construção

de  um  novo  aeroporto  regional  em Teófilo  Otôni  e  sobre  a  meta  planejada  para

atender à demanda de instalação de voos comerciais que atendam à região do Vale

do Mucuri. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.049/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a
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descentralização dos órgãos ambientais com vistas a facilitar sua atuação em Araçuaí

e  Municípios  vizinhos,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao  licenciamento  de

atividades de agricultores e produtores rurais.

Nº  2.050/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Educação  e  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de

providências  para  que  sejam  realizados  estudos  e  ações  conjuntas  dessas  duas

Pastas  com vistas  a  ampliar  a infraestrutura no Estado para  atender  às  diversas

demandas  de  formação  no  campo.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº  2.051/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Semad,  ao  Igam  e  ao  Grupo  Coordenador  do  Fhidro  pedido  de

providências para que esses órgãos agilizem os processos de aquisição de recursos

desse Fundo. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.052/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Planejamento e de Agricultura e à Emater-MG pedido

de providências para o incremento do quadro de pessoal por meio de realização de

concurso público. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.053/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o cronograma

de obras e o número de escolas a serem beneficiadas, no exercício de 2012 , pelas

Ações 4593 e 4594 do Programa 017 - Pró Escola. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.054/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para a atração de investimentos adaptáveis às realidades do Norte de Minas e dos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, bem como para as áreas de divisa do Estado,

principalmente da Zona da Mata. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  2.055/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a realização

de estudos de viabilidade da recomposição do efetivo da Polícia Civil no Estado. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.056/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria  de  Esportes  e  da  Juventude  pedido  de  providências  para  promover

campanha de divulgação dos benefícios da atividade física para a população.

Nº  2.057/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais  pedido de

providências para garantir que os assentos destinados às pessoas com deficiência na

Arena do Jacaré sejam utilizados exclusivamente por elas.

Nº  2.058/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que verifique a

possibilidade de conceder às pessoas com deficiência os benefícios previstos na Lei

nº 15.757, de 4/4/2005.

Nº  2.059/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Tribunal de Justiça e às Desembargadoras desse Tribunal cópia da

pauta de reivindicações da Rede Estadual  de Enfrentamento à Violência contra a

Mulher  de  Belo  Horizonte  e  sejam  encaminhados  ao  referido  Tribunal  pedido  de

providências  para  atender  a  essas  reivindicações  e  às  mencionadas  magistradas

pedido  de  providências  com  vistas  a  que  se  empenhem  para  que  essas

reivindicações sejam apreciadas pelo Tribunal Pleno.

Nº  2.060/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  a  análise  da

destinação de recursos públicos para a efetiva instalação do Juizado de Violência

Doméstica no Município de Belo Horizonte.

Nº  2.061/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça pedido de

providências para que seja alaterada a decisão liminar do STF que reconduziu às

atividades o Juiz Edilson Rumbelsperger.

Nº  2.062/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de  aplauso  à  Faculdade  de  Educação  da  Uemg pelos  40  anos  de

criação do curso de Pedagogia.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar de Luta contra as DSTs e a AIDS. Subscrevem termo

de adesão à criação dessa Frente as Deputadas Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e
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Rosângela Reis e os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Anselmo José Domingos,

Antonio Lerin, Bonifácio Mourão, Bosco, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho do

Sinttrocel, Délio Malheiros, Delvito Alves, Doutor Wilson Batista, Doutor Viana, Duilio

de  Castro,  Fábio  Cherem,  Gustavo Valadares,  Hélio  Gomes,  Inácio  Franco,  João

Leite, Luiz Henrique, Romel Anízio, Sávio Souza Cruz e Tenente Lúcio.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e outros, Zé Maia (2), Neilando Pimenta e Bonifácio Mourão e da Comissão de

Assuntos Municipais (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões da Pessoa

com  Deficiência,  do  Trabalho,  de  Assuntos  Municipais,  de  Cultura,  de  Política

Agropecuária e de Defesa do Consumidor.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, faço minhas as palavras do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.  Gostaria  também de parabenizar  os companheiros

que estão fora da iniciativa privada e que também contribuem, como o meu amigo

Luizinho, da Apae, meu amigo Luiz, nossos companheiros de Extrema, cumprindo o

seu papel, para que tenhamos um Município de destaque. Sr.  Presidente, também

quero parabenizar esta Casa, a TV Assembleia, pelo trabalho realizado na Comissão

do  Deputado Sávio  Souza  Cruz.  Há 15 dias,  a  Anglo  Mineradora  acabou com a

estrada que liga Serro a Conceição do Mato Dentro. O Distrito estava isolado. O que

fizemos? Ficamos esperando. Há dois dias, eu disse isso aqui, na Assembleia, e pedi

providências ao Ministério Público, à Comissão de que faz parte o Deputado Sávio

Souza Cruz. A satisfação foi grande, Sr. Presidente. É como se diz: Deputado não

pode falar somente para buscar voto, tem também de se preocupar com a cidade.

Ontem à  tarde,  falamos sobre  isso,  e  a  Anglo  Mineradora  fez uma reunião,  com

autoridades,  à  noite,  e  as  máquinas  já  estão  trabalhando,  Sr.  Presidente.  As

máquinas da Mineradora Anglo estão abrindo as estradas. Assim, estão de parabéns

todos os Deputados que ali vão, como o Deputado Bonifácio Mourão, cujo nome citei

ontem, o Deputado João Leite, que foi ao Serro e buscou alguns votinhos. Tenho a

certeza de que, só pelo fato de dizer que temos o apoio dos Deputados João Leite e
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Bonifácio Mourão, dos Deputados votados lá,  do Vice-Governador e da Secretária

Maria Coeli, a Anglo tremeu. O Deputado João Leite, como foi bom goleiro, viu que

não podia deixar de segurar essa bola. Quero agradecer publicamente a Maurício

Martins, que me ligou hoje cedo e disse: “Deputado Alencar, não precisa ficar falando

da gente, brigando conosco, porque vamos arrumar o que fizemos. Atrapalhamos a

estrada,  acabamos  com  ela,  mas  as  máquinas  já  estão  trabalhando  para  abri-la

novamente,  fazendo  aquela  estrada  voltar  à  civilização”.  Eles  acabaram  com  a

estrada de Mato Dentro até o Serro, acabaram com a estrada passando por Alvorada,

e agora as estão reformando. Estive hoje no DER e aproveito para deixar o meu

apelo à Anglo para que assine até 7/12/2011, o convênio de intenções que firmou há

três  meses  garantindo  a  pavimentação  da  estrada.  Parabéns  a  esta  Casa  e  à

comissão  do  Deputado  Sávio.  Lá  tivemos  a  oportunidade  de  falar  e  de  votar  a

aprovação de um requerimento. Parabéns a todos os Deputados que nos ajudaram

nesta caminhada. Obrigado, Anglo e população do Serro, que sabe perfeitamente que

pode contar conosco. Muito obrigado.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  vivemos  ontem  uma  situação

constrangedora com a descoberta de, pelo menos, três votos fraudados. Não tenho

ainda conhecimento das providências tomadas, mas quero sugerir à Mesa, à qual V.

Exa.  pertence,  que  essa  investigação  não  seja  feita  exclusivamente  em  caráter

interno.  Para  dar  mais  transparência  ao  processo,  seria  fundamental  que  se

acrescentasse  a  essa  investigação  a  participação  dos  órgãos  de  inteligência  do

Estado e da Polícia Federal. É fundamental que se identifiquem os responsáveis pelo

que ocorreu nesta  Casa.  É essencial  darmos essa resposta à sociedade mineira.

Lembro,  a  respeito  da  TV  Assembleia,  e  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  já

mencionou  isto,  que  esta  Casa  é  a  única  do  País  que  possui  uma Diretoria  de

Comunicação e uma Diretoria de TV. É uma excrescência, e a Casa precisa tomar

uma providência  urgente.  Não  há  como  justificar  que  o  principal  instrumento  de

comunicação da Casa, a TV Assembleia, não esteja vinculada a uma única diretoria.

Não sei se isso ocorre pela necessidade de arrumar cargo de Diretor ou por outra

causa...,  mas  deixo  o  registro  dessa questão  relacionada  com  a  TV Assembleia.

Temos de tomar providências urgentes, para que essa situação não prospere. Eis a
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recomendação e a sugestão deste Deputado em relação às investigações. Estamos

demorando  a  anunciar  à  sociedade  mineira  as  providências  objetivas  que  serão

tomadas  quanto  aos  graves  fatos  ocorridos  ontem  à  noite.  Lembro  que  dois

Senadores da República foram cassados em passado não muito remoto por terem

quebrado o sigilo de uma votação. Eles não fraudaram a votação, como ocorreu aqui.

Portanto,  por  fatos  menos  graves que os  que houve aqui,  dois  Senadores  foram

cassados, mas até agora não vimos uma manifestação oficial da Casa sobre o que

será feito. Acho fundamental a participação da Polícia Federal para que os mineiros

tenham uma resposta e segurança da transparência do processo. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Desculpe-me, Deputada Ana Maria Resende, mas

será apenas 1 minuto. Quero pedir a V. Exa. que verifique também o porquê de a

matéria veiculada no jornal “O Tempo” sobre o ocorrido aqui ontem à noite não estar

publicada no “clipping” oficial da Assembleia. Essa matéria foi de uma página. Então,

além das questões levantadas pelos Deputados Sargento Rodrigues e Sávio Souza

Cruz, gostaria de uma explicação: por que a matéria do jornal  “O Tempo” não foi

adicionada ao “clipping” oficial desta Assembleia?

O Sr. Presidente - Deputado, está no “clipping” da Assembleia.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.

A Deputada Ana Maria Resende* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público

que nos acompanha das galerias, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde.

Em 2005, quando colegas que hoje estão em seu segundo mandato ainda não

eram Deputados, eu já trabalhava para que a história e as ações dos norte-mineiros

pela  construção  de  uma  Minas  grande  fossem,  enfim,  conhecidas  e  tivessem  o

reconhecimento público.  Diversos colegas questionaram o estabelecimento do Dia

dos  Gerais.  Para  que  o  projeto  de  emenda  à  Constituição  lograsse  êxito,  fui

emendando-o, substituindo termos, representando e realizando audiências públicas e

debates com representantes de cidades; na realidade, vencendo resistências.

Ao final do ano de 2010, enfim, o projeto que estabelece o dia 8 de dezembro como

o Dia dos Gerais estava pronto, redondinho, para ser votado. Mas não conseguimos

quórum.
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Infelizmente, no início da nova legislatura, em 2011, o meu projeto, ao qual tinha

dedicado  por  seis  anos  a  minha  razão  e  o  meu  coração,  foi  desarquivado  e

reapresentado, mas não por mim. Dessa forma, o projeto que cria o Dia dos Gerais

não sai em meu nome, mas leva minha ideia, minha dedicação e a certeza de que

venci todas as pedras que constituíam as dificuldades em sua tramitação.

A criação do Dia dos Gerais carrega uma simbologia forte e importante para nós. O

Dia dos Gerais é como o Dia dos Pais e o Dia das Mães – não se ama mais o pai ou

a mãe apenas por ser o seu dia; nós os amamos todos os dias. Mas a comemoração

é importante. Da mesma forma, a comemoração do Dia dos Gerais é importante para

nós, porque só respeitamos e amamos o que conhecemos. Com a criação dessa

data, o Norte de Minas começa a ser discutido, conhecido e, com certeza, respeitado

por todos.

Nosso Norte de Minas é muito mais do que a seca: é o gás natural, o Rio São

Francisco, o minério de ferro, o granito, o ouro, a agricultura irrigada e a pecuária de

ponta, que convive de forma harmoniosa com a agricultura familiar. O nosso Norte de

Minas são nossos homens e mulheres fortes e bravos, moldados pelo sol inclemente

e por  nossas dificuldades históricas.  A ele sempre me dediquei,  e  aos homens e

mulheres que ajudaram e ajudam a mudar a nossa história propus a criação de uma

medalha a ser entregue em Matias Cardoso. Nosso projeto foi retirado por solicitação

do Executivo, pois o governo queria ser o autor, demonstrando, com essa atitude, o

seu reconhecimento e carinho por nosso chão norte-mineiro. O Governador reafirma

com essa iniciativa que o Norte de Minas tem brilho próprio que, somado ao brilho

das demais regiões, faz brilhar o céu de nossa Minas Gerais.  Dessa forma, antes

mesmo da aprovação do projeto, autoridades lá compareceram.

Estamos descortinando o Norte de Minas para todo o País. Tudo isso está sendo

realizado, Presidente, por nossa iniciativa, por um sonho acalentado por mim, desde

2005. Mesmo assim, estou grata a todos os colegas que aprovaram em 1º turno a

criação do Dia dos Gerais, e aguardo que esse projeto seja votado em 2º turno ainda

neste ano.

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz hoje a esta tribuna é o Projeto de

Lei nº 1.364. O álcool é a droga que mais detona o organismo, a que mais faz vítimas
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e a que mais precocemente é consumida pelos jovens. 1 em 10 usuários de álcool se

torna dependente. O uso de álcool aumenta as chances do jovem ter comportamento

de  risco  para  a  aids.  Dos  jovens  envolvidos  em  acidentes,  45% haviam  ingerido

bebida alcoólica. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. O álcool

causa 350 doenças físicas e mentais. No Brasil, 90% das internações em hospitais

psiquiátricos por dependência de droga acontecem devido ao álcool. O consumo do

álcool  na  adolescência  está  associado  ao  déficit  de  memória,  à  dificuldade  de

assimilação, à queda do rendimento escolar, à diminuição da autoestima, levando o

jovem  ao  consumo  de  mais  álcool  e  a  outras  substâncias  psicoativas.  Essas

informações  nos  trazem  um  alerta  sobre  como  é  importante  conscientizar  a

população da perigosa relação entre os adolescentes e o álcool. Essas informações

foram os subsídios que precisávamos para propor nesta Casa o Projeto de Lei nº

1.364.

Gostaria de agradecer a todos os colegas que aprovaram em 1º turno este nosso

projeto, enriquecido pelo substitutivo do Sargento Rodrigues, que proíbe a venda e o

consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes em bares e similares, estabelece

penalidades  que  podem  chegar  ao  cancelamento  da  inscrição  no  cadastro  de

contribuintes e destina ainda o recurso advindo das multas aplicadas ao fundo para

criança e adolescente. A atitude de vocês reforça a nossa esperança de uma vida

mais saudável para a nossa população, tornando os nossos jovens de hoje adultos

sem vícios, saudáveis e felizes. Muito obrigada.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputada Ana Maria Resende, gostaria

de  parabenizá-la  pelo  seu  pronunciamento  e  principalmente  pelas  suas  ações  e

atitudes, principalmente em relação ao Dia dos Gerais, que é um desejo e um anseio

de todo o Norte mineiro. V. Exa., como sertaneja e companheira de Montes Claros,

sabe muito bem disso. É fundamental que o reconhecimento da formação de Minas

Gerais por meio do sertão seja feito pela Assembleia Legislativa, e V. Exa. teve uma

contribuição  fundamental  junto  com  toda  a  bancada  do  Norte  de  Minas,  com  o

Deputado Paulo Guedes e os demais companheiros.

O segundo assunto também é uma angústia de todos nós. Nós, que visitamos o

nosso  Estado,  seja  na  Capital  ou  no  interior,  sabemos  dos  dramas  sociais  da
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existência. É preciso que haja, de fato, políticas públicas que garantam tratar desse

assunto,  que  é  tão  grave.  Portanto,  gostaria  apenas  de  parabenizá-la  pelo

pronunciamento e pelas ações de V. Exa. aqui em nosso Parlamento.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Muito  obrigado.  Deputada,  seria

deselegante  da  minha  parte  e  até  configuraria  um  caso  de  omissão,  se  neste

momento não viesse congratular-me com V. Exa. pelos dois momentos que propicia a

Minas Gerais, especialmente nesta Casa. É claro que cada um de nós veio de uma

cidade, de uma localidade pela qual dedica amor - no caso de V. Exa., Montes Claros,

na região Norte. Sabemos que V. Exa. tem uma representação muito forte nesta Casa

e essa representação está consubstanciada principalmente nas ações e na forma

como V. Exa. atua, nunca se afastando de suas convicções. Isso é muito importante.

Os momentos podem mudar o homem, mas, quando sua personalidade é firme, ele

enfrenta todos os obstáculos. Montes Claros e toda a região Norte estão de parabéns

por escolher V. Exa. como um de seus representantes.

Cabe valorizar o Dia dos Gerais, uma ideia que V. Exa. já havia tido no mandato

anterior  e  que  agora,  assumida  também  pelo  Deputado  Paulo  Guedes,  se  torna

realidade. Só quem nasce na região homenageada é que sabe o valor desse projeto,

mas, congratulando-me com minha região, posso unir-me à região Norte, para saber

quanta alegria o coração de V. Exa. transborda pela aprovação desse dia, o Dia dos

Gerais.

V.  Exa.  nos  ajuda  com a  aprovação  do  projeto  de  lei  que  normatiza  o  uso de

bebidas alcoólicas, pois a vida dos jovens hoje corre riscos, devido às drogas e à

promiscuidade reinante no mundo de hoje.

Deputada Ana Maria, se eu não viesse a este microfone, ficaria com a consciência

pesada  por  ter  perdido  a  oportunidade  de  congratular-me  com  V.  Exa.  Somos

parceiros na Comissão de Redação Final, e V. Exa. está sempre presente em todas

as reuniões, valorizando o nosso trabalho também nessa Comissão.

Para terminar, quero dizer que a mulher mineira realmente tem muito valor, e V.

Exa. é um exemplo disso, ao representar nesta Casa o brilho e o orgulho da mulher

mineira.  Parabéns pela conquista,  pelas leis e pelo trabalho, Deputada Ana Maria

Resende!
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Na verdade, quero cumprimentar V.

Exa. pela brilhante iniciativa do Projeto de Lei  nº 1.364/2011. Tive a felicidade de

apresentar matéria correlata a ele e, mantendo um entendimento sadio com V. Exa.,

retirei o projeto e apresentei substitutivo, que foi imediatamente acatado por V. Exa.

Trata-se de um substitutivo que realmente faz com que haja um benefício maior.

V.  Exa. é exemplo de serenidade nesta Casa, mas, em relação a esse projeto,

demonstrou  grande  zelo  e  grande  sensibilidade  pelos  nossos  adolescentes,

principalmente por ser mãe e representante do povo mineiro. Quando esta lei  for

aprovada, a venda de bebidas alcoólicas para menores, que tem sido praticada por

comerciantes, será fortemente combatida, diminuindo o consumo entre os jovens.

Quero aqui agradecer à Deputada Rosângela Reis e ao nosso Deputado João Vítor

Xavier, que foram relatores da matéria e demonstraram sensibilidade em fazê-la ser

apreciada o mais rápido possível.

Quero dizer ao Deputado João Vítor Xavier, à Deputada Rosângela Reis e a V. Exa.

que estou solicitando ao Presidente desta Casa que possamos, Deputada, participar

da  sanção da lei,  na  presença  do Governador  do  Estado.  Já  comuniquei  à  Dra.

Valéria Rodrigues, que é a Juíza da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, que

convidaremos o Ministério Público e todos os órgãos da defesa social e do Judiciário

para  um  ato  solene  por  ocasião  da  sanção,  porque  sabemos  que  essa  lei

representará enorme ganho para a família mineira.

Gostaria  de  realçar  mais  uma vez a  serenidade  e  a  sensibilidade que  V.  Exa.

transmite no exercício do mandato. Parabéns a V. Exa!

A Deputada Ana Maria Resende* - Muito obrigada, Deputado Sargento Rodrigues.

Gostaria de passar a palavra agora ao nosso Deputado João Vítor Xavier, que, na

televisão, enfrenta brilhantemente não só esses assuntos, mas outros que contribuem

para a melhoria da nossa sociedade mineira.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Muito obrigado, Deputada Ana Maria.

Gostaria  de  destacar  que  acompanhei  esse  projeto  muito  de  perto.  Quando  ele

chegou à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Deputado Sargento

Rodrigues me procurou e destacou a importância dele. Eu era o seu relator e quero

testemunhar a importância que esse projeto terá para o nosso Estado.
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Precisamos acabar  com a  impunidade de quem vende bebida  para  o  menor.  A

bebida  está associada ao futuro uso de drogas,  a pequenos  crimes,  a pequenos

furtos, a acidentes no trânsito e a uma série de outros problemas. Parabéns a V. Exa.

e ao Deputado Sargento Rodrigues, pois é uma grande contribuição ao Estado de

Minas  Gerais.  É  uma daquelas  leis  que  vêm  para  ajudar  e  ficam  na  história  do

Estado, como contribuição para a nossa sociedade e família.

Cumprimento-a também pelo Dia dos Gerais, porque é um sentimento de orgulho

resgatado no Norte de Minas e um sentimento de justiça feita. Sentimos a importância

da justiça quando é feita conosco. É o sentimento que tenho neste momento como

jornalista, e tenho certeza de que é o mesmo de todos os jornalistas de Minas e do

Brasil.  Foi  aprovada no Senado,  com 65 votos  contra  7,  a PEC nº 33/2009,  que

restitui  a  exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão.  Passei

quatro anos em uma faculdade para ter o meu diploma, e agora sinto que ele volta a

ter valor. Sou jornalista esportivo há 11 anos, mas não posso ser técnico de futebol,

porque não fiz o curso para tal. No entanto, um técnico de futebol pode ser jornalista

no meu lugar. A aprovação dessa PEC é uma demonstração de respeito à profissão,

aos profissionais que passaram pela academia, que estudaram e se esforçaram para

ter o seu diploma. Quero que a minha profissão seja tão respeitada e reconhecida

como qualquer outra, como V. Exa. quer que o Norte de Minas seja tão respeitado

quanto a cidade de Mariana, que hoje é tida como a primeira capital de Minas. Temos

que resgatar a história de Matias Cardoso e do Norte de Minas. Parabéns e muito

obrigado.

A Deputada Ana Maria Resende* - Obrigada. Quero encerrar meu pronunciamento

dizendo que esta Casa tem o compromisso da construção de uma sociedade mais

justa e mais decente. Tenho certeza de que o nosso projeto, com a contribuição do

Deputado Sargento Rodrigues, dará condições aos nossos jovens de ter um futuro

bem melhor. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro  Silva)  -  Com a palavra,  a  Deputada

Luzia Ferreira.

A Deputada  Luzia  Ferreira  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputada  Ana  Maria
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Resende, vou tratar de outro assunto, mas primeiramente quero dar sequência à fala

da Deputada Ana Maria Resende. Hoje, vimos a pesquisa da Unicef a respeito da

juventude, em especial do adolescente no Brasil. É uma pesquisa ampla divulgada

em todos os meios de comunicação, que mostra uma triste realidade: 11 mortes de

adolescentes entre 12 e 17 anos por dia, no Brasil, o que totaliza quase 4 mil por ano.

Apenas nessa faixa etária! Essa pesquisa mostrou também que as políticas sociais

realizadas por todos os níveis de governo – municipal, estadual e federal - não têm

sido capazes de dar concretude à definição de prioridade que está na Constituição

Federal, que coloca a proteção à criança e ao adolescente como objetivo e uma das

prioridades do Estado brasileiro.

Essa é uma triste realidade. Demonstra que 38% dos jovens, nessa faixa etária,

vivem  em  situação  de  extrema  pobreza,  acima  da  média  de  toda  a  população.

Demonstra  também  que  as  crianças  e  os  adolescentes  negros  são  muito  mais

vulneráveis  do  que  os  jovens  pobres  dessa  faixa  etária  e  que  a  gravidez  na

adolescência é responsável pela evasão escolar. As meninas, quando ficam grávidas,

evadem-se. Das adolescentes que engravidam, que são mães, 75% estão fora das

salas de aula. Então a gravidez na adolescência é um dos motivos da evasão escolar.

Os dados falam por si só de uma triste realidade. As medidas protetivas previstas no

Estatuto da Criança e do Adolescente e as políticas sociais não têm sido eficazes

para garantir  a proteção das nossas crianças e dos nossos jovens. Isso chama a

todos para uma mobilização, a fim de reverter essa triste realidade, para que, de fato,

os orçamentos públicos - vamos votar o PPAG e a LOA ainda este ano – prevejam

recursos para ampliação e consolidação de programas e projetos voltados para uma

educação mais ampla, uma escola em horário integral. Esse é um grande mecanismo

para manter as crianças na escola e protegê-las da vida lá fora. É importante que

também haja projetos nas áreas cultural,  esportiva e social,  especificamente, para

fortalecer os conselhos tutelares, os conselhos da criança e do adolescente. Queria

fazer  esse  registro  já  que  a  Deputada  Ana  Maria  também  falou  sobre  a

vulnerabilidade social dos jovens em relação às drogas e ao alcoolismo, o que tem

muito a ver  com o elevado índice de assassinatos. São mortes por  assassinatos,

mortes  violentas.  Não  estão  incluídas  nessa  estatística  as  mortes  por  causas
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naturais, que também existem. São índices relativos a mortes violentas.

Quero dizer a todos, a propósito, não havia tido oportunidade de falar sobre isso

neste  Plenário,  que  recentemente  fui  eleita  Presidente  do  PPS.  Fiz  isso,

primeiramente, pela convicção da minha experiência de militante política de longos

anos.  Entrei  no PPS quando ainda era  o  Partido  Comunista  Brasileiro,  em 1982.

Tenho  29  anos  de  militância  política  em  meu  partido.  Em  1991,  seguindo  uma

avaliação  da  conjuntura  internacional  de  mudança  do  chamado  bloco  socialista,

também mudamos. Mudamos de nome, fizemos uma autocrítica da nossa trajetória

como partido comunista, para nos colocar como um partido mais aberto, para discutir

e criar mecanismos diante de uma nova realidade que se pôs para a esquerda no

Brasil e no mundo todo. Estou no PPS desde 1982, como militante política. Por duas

vezes,  fui  dirigente  em  Belo  Horizonte,  assumi  cargos  na  direção  estadual  e  na

nacional, sou membro da executiva. Portanto, considerei-me com legitimidade para

pleitear a candidatura a Presidente do meu partido - daqui a pouco darei um aparte

ao Deputado Carlin Moura -, com a visão de que, nos tempos atuais, precisamos de

um  partido  com  mais  visibilidade,  que  tenha  um  rosto  mais  conhecido  na  sua

Presidência,  mantendo  evidentemente  todos  os  compromissos  políticos,

democráticos e ideológicos.  E que também pudesse,  nesse momento  em que se

questiona muito o pluralismo partidário - temos 29 partidos legalmente registrados -,

criar  uma diferenciação.  Por  ter  o mandato,  posso falar  mais  amplamente com a

sociedade.

Quero então fazer o registro desse desafio - mais um, encaro assim - em minha

vida política de presidir  o PPS, partido que tem tanta tradição no País e que tem

quadros valorosos - temos aqui o Deputado Sebastião Costa, nosso companheiro de

bancada. Nosso partido sempre primou por ideias e propostas para fazer da política

um  espaço  -  está  até  previsto  em  nosso  programa  e  em  nosso  estatuto  -  de

transformação da realidade a fim de termos um país com mais justiça social.

Faço  também  um  tributo  ao  Paulo  Elisiário  Nunes,  que  deixou  de  ser  nosso

Presidente no último dia 15 e que vem do velho PCB. Ele é um militante político sério,

combateu a ditadura, sempre esteve nas fileiras  do nosso partido e tão bem nos

conduziu até aqui. Por vontade própria, ele achou que o momento era de buscar uma



433
____________________________________________________________________________

nova alternativa para a Presidência do partido. Faço então o registro da sabedoria do

Paulo, do seu compromisso público e ideológico e de seu profundo vínculo com as

ideias mais generosas da política de transformação e emancipação do nosso povo.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputada  Luzia  Ferreira,

cumprimento V. Exa. por assumir a Presidência do PPS em Minas Gerais. Esse fato é

realmente digno de registro. V. Exa. é uma mulher altamente competente na política,

que exerceu mandato de Vereadora em Belo Horizonte e foi Presidenta da Câmara

Municipal da Capital mineira, fato que lhe deu oportunidade de assumir a Prefeitura

de nossa Capital. V. Exa. foi a primeira mulher Prefeita de Belo Horizonte. Ao assumir

a Presidência estadual  do PPS, V. Exa.  reforça a necessidade cada dia maior de

haver mais mulheres presentes na política. V. Exa. e a Deputada Federal Jô Moraes

são duas mulheres que presidem partidos importantes em Minas Gerais. O PPS, em

que pese a diferenças de opiniões que eventualmente tenha com o PCdoB, tem todo

nosso respeito e consideração e está em processo de crescimento. Em Contagem, o

partido está sendo muito bem presidido pelo Vereador Alessandro Henrique e está em

processo forte  de  crescimento  e  expansão.  O  PPS também tem hoje  dado bons

exemplos  de  gestão  à  frente  de  Prefeituras  importantes,  como,  por  exemplo,  a

Prefeitura de Igarapé, com o nosso Prefeito Calu. Ficamos muito felizes de o partido

ter  à  frente  essa  mulher  que  tem  solidariedade  e  carinho  e,  acima  de  tudo,

competência e capacidade para representar bem a política em Minas Gerais. Desejo

muito êxito a V. Exa., que faz tudo com competência e dedicação. Tenho certeza de

que sua gestão frente ao PPS será marcada por grande crescimento e avanço e, sem

dúvida  nenhuma,  por  bons  resultados  em  2012  no  pleito  municipal.  Desejo-lhe

felicidade e pleno êxito à frente dessa gestão.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado Carlin Moura, por suas palavras e

pelo carinho. Concederei aparte ao Deputado Duarte Bechir, mas, antes, quero dizer

que em todos os fóruns em que se debate a presença das mulheres nos espaços de

decisão política, entre os quais o parlamento, pergunta-se por que é tão difícil eleger

mulheres. Creio que uma das respostas é porque a mulher é ausente também da

estrutura partidária, ela não tem poder nos partidos. O Deputado Carlin Moura disse:

em Minas, dos 29 partidos organizados, só havia uma mulher, Jô Moraes, que era
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Presidente.  Sou  a  segunda  mulher  aqui.  Mas  quero  dizer  que  não  fui  eleita  por

consenso. Disputei no voto, e foi uma disputa apertada. Não é tão fácil assim, mesmo

com toda a experiência que tenho de 29 anos no partido. Já presidi duas vezes em

Belo Horizonte, fui Presidente da Câmara, sou Deputada, mas precisei disputar os

votos. Enfrentei e ganhei. Contribui também para dar mais visibilidade à presença da

mulher  na  política.  Estou vendo o  Deputado Dilzon Melo,  que preside  o  PTB há

muitos  anos.  Quem  sabe,  algum  dia,  vocês  também darão oportunidade para  as

mulheres presidirem esse partido? Essa será também uma caminhada. A exclusão

das mulheres tem a ver também com a pouca presença delas na estrutura partidária

com poder de decisão. A mulher não deve apenas se filiar ao partido, mas também

deve  participar  das  decisões,  ajudar  a  construir  as  estratégias  eleitorais  e  ser

valorizada pelo partido.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Sra.  Deputada,  serei  breve  porque  o

Deputado Dilzon Melo também quer saudá-la e o tempo já está acabando. Assim

também fiz com a Deputada Ana Maria. Parece ter sido muito natural a sequência de

duas mulheres: primeiro, ela; agora, V. Exa. Gostaria de dizer que a Presidência do

PPS mineiro, na sua pessoa, está muito bem equilibrada, muito bem representada. V.

Exa. foi humilde, pois não citou que assumiu também a Prefeitura de Belo Horizonte

nem que  foi  a  primeira  Prefeita  a  assumir  a  Capital  de  Minas,  mesmo de  forma

provisória.  Quero saudá-la, parabenizá-la e dizer-lhe que a companhia de V.  Exa.

nesta Casa, além de nos abrilhantar com a presença feminina, mostra-nos, com luz e

sabedoria, os caminhos que devemos seguir. Parabéns pela Presidência do partido e

por sua participação nesta Casa.

O  Deputado  Dilzon  Melo  (em  aparte)  -  Conhecendo  como  conheço  V.  Exa.,

Deputada Luzia, por sua ousadia e sua competência quando administrou a Câmara

Municipal e ficou à frente de tantos homens, também competentes, tenho a certeza

de que o PPS - mesmo reconhecendo o mérito dos Presidentes anteriores - dará um

salto de qualidade muito grande, por sua vontade de fazer o partido crescer, pelos

discursos que já ouvi  e pelo apoio do Presidente nacional do partido.  Vi,  em seu

semblante, a vontade de trabalhar para o partido e de pôr em prática as ideias que

sempre defendeu. Eu, como Presidente do PTB, fico muito honrado em tê-la como



435
____________________________________________________________________________

companheira,  para  dividirmos  as  responsabilidades  da  política  que  está  sendo

implantada no Brasil. É política consciente - e não politicagem - em que a mulher faz

prevalecer, além do seu sentimento materno, sua ousadia e determinação. Tenho a

certeza  de  que  o  PPS  tomará  outros  rumos,  formará  comissões  em  todos  os

Municípios de Minas Gerais e lançará muitos candidatos a Vereador.

Ouvi V. Exa. falar na Câmara e fazer o desafio de lançar candidatos a Prefeito no

maior número de cidades possível para mostrar a cara do PPS. Tenho a certeza de

que  a  mulher,  cuja  força  de  comando  admiramos  -  eu  mesmo sou  o  primeiro  a

reconhecer isso, porque a minha também comanda as coisas lá em casa -, dará ao

PPS o  dinamismo que queremos,  sempre trabalhando para  o  bem do Estado de

Minas Gerais.

Parabéns! Conte comigo, assim como contarei sempre com V. Exa. para realizar

política de alto nível e de altruísmo à frente do PPS. Parabéns por sua eleição e por

seu mérito. Quando disputamos um cargo numa eleição, ele fica mais representativo

do que quando o recebemos de mão beijada, quase como um favor concedido. V.

Exa. mostrou a cara, disputou e ganhou. Com isso, demonstrou seu prestígio, sua

coragem e sua ousadia.

A Deputada Luzia  Ferreira  -  Muito  obrigada,  Deputado Dilzon  Melo.  Nós temos

trajetória  comum  com  todos  os  partidos  que  aqui  estão  representados.  O  nosso

compromisso será sempre resgatar e valorizar a política, como um instrumento de

construção da melhoria de vida da população. Sabemos que cada um assume uma

área das políticas públicas. Falamos muito aqui sobre a criança e o adolescente.

Precisamos enfrentar,  em conjunto e com boas estratégias, os grandes desafios

para tornar o Brasil um país mais justo. Somos um partido pequeno, mas ousado nas

ideias,  nas propostas e  na  generosidade de assumir  sempre as  causas  coletivas

como o que nos move na política. Espero contar com todos os companheiros, com

todos os partidos que têm essa mesma visão, que estão aqui construindo, cada um

com a sua história e com as suas propostas, o Brasil com que todos sonhamos.

O PPS tem a tradição de ser um partido democrático. Vamos, aliás, daqui a uma

semana,  em  São  Paulo,  realizar  um  congresso  nacional  para  eleger  o  diretório,

discutir  nossas metas para os próximos dois, três anos, entre as quais se inclui a
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eleição de um número cada vez maior de Prefeitos e Vereadores. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Elismar

Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

gostaria de prestar contas das minhas últimas ações, do trabalho que desenvolvi na

Assembleia  Legislativa.  Amanhã  haveria  uma  reunião  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais e Regionalização no Município de Sabará; posteriormente, no período da

tarde, haverá uma audiência pública nas dependências  da Assembleia Legislativa,

para tratar do estatuto dos museus, projeto do Presidente da Casa, do qual sou o

relator. Quero dizer que a audiência pública em Sabará não será realizada: optamos

pelo seu cancelamento, porque o objetivo que queríamos alcançar com a realização

da audiência já foi atingido. Haveria em Sabará a discussão relativa à questão do

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - Pronatec.

Sabará é um dos Municípios de Minas Gerais que irá receber a unidade da escola

técnica, do Ifet,  programa sancionado pela Presidente Dilma em 26/10/2011. Já é

oficial o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - Pronatec.

Havia um problema nesse Município relativo à doação da área para a construção da

escola.  As  próprias  instruções  normativas  do  programa  estabelecem  que  os

Municípios teriam 150 dias para se manifestarem sobre essa doação. Em virtude de

que o prazo já estaria quase se encerrando, o Município correria o risco de perder

essa grande conquista. Realizamos várias manifestações na cidade, discussões com

estudantes e com os Vereadores de Oposição nesse Município. O receio era que a

Prefeitura não se manifestasse. Depois de todo o processo de discussão e do nosso

trabalho  em  Sabará,  a  Prefeitura  se  manifestou,  se  comprometeu  e  se  mostrou

favorável  à  doação  do  terreno.  Assim,  entendemos  por  bem  que  já  não  seria

necessária  a  realização  da  audiência  pública  para  tratar  da  instalação  da  escola

técnica no Município de Sabará.

Esse objetivo foi alcançado e é prova da importância das Comissões desta Casa,

que conseguem obter resultados positivos em favor da sociedade. Sempre digo que o

parlamentar  não  faz  obras,  mas  promove  a  política,  as  articulações  e  todas  as
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mobilizações  que  criam  as  condições  necessárias  para  que  se  possam  executar

importantes  obras no  Estado,  e  uma delas  é  a  expansão das escolas  de  ensino

profissional.  Serão  liberados  R$24.000.000.000,00  em  recursos  do  programa  até

2014, para todo o País. Serão construídas mais quatro universidades federais, 47

câmpus universitários, que são as extensões, mais 208 outras escolas de Ifets.

Em  Minas  Gerais,  haverá  14  novas  escolas  até  2012,  sendo  beneficiados  os

Municípios de Contagem, Betim, Ouro Branco, Ribeirão das Neves, Sabará, Montes

Claros, Passos e Pouso Alegre. Até 2014, serão concretizadas ações em Santa Luzia,

Ibirité,  Diamantina,  Teófilo  Otôni,  Patos  de  Minas  e  Manhuaçu.  A  criação  da

Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri foi importantíssima, assim

como a  sua  extensão  até  Janaúba  e  Unaí,  fruto  de  discussão  na  Comissão  de

Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  com  as  participações  fundamentais  do

Deputado Federal Weliton Prado e do Deputado Estadual Almir Paraca. Realizamos

audiência em Unaí. Citamos ainda o câmpus da Universidade Federal de Uberlândia;

foram iniciados cursos em Monte Carmelo;  aprovamos a extensão para Patos de

Minas. Além da extensão da UFU em Ituiutaba, temos também a escola técnica e

discutimos a implementação de uma extensão da UFU em Araguari e Tupaciguara.

Enfim, o processo de expansão das escolas técnicas e de educação profissional está

em franco desenvolvimento, assim como a extensão universitária.

Gostaria de prestar contas desse trabalho e dizer que é uma realidade a instalação

do câmpus de mais uma escola técnica em Sabará e em vários outros Municípios

mineiros. Agradeço ao Prefeito a sensibilidade, pois já sinalizou que fará a doação da

área.

O Brasil está pagando uma dívida social imensa. Em 1993, houve lamentavelmente

um decreto do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso que acabou com o ensino

técnico. As escolas foram abandonadas. Só voltamos a investir na expansão dessas

escolas,  com  cursos  profissionalizantes,  agora,  nos  oito  anos  do  governo  Lula  e

atualmente com a Presidente Dilma, que lançou o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego - Pronatec -, com investimentos de R$24.000.000.000,00.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Elismar Prado, parabenizo V.

Exa. pelo trabalho que vem realizando. V. Exa. fez uma prestação de contas das suas
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ações, especialmente quanto à educação. Isso é uma demonstração do seu trabalho

vigoroso. Além disso, como disse, é uma demonstração de que o governo federal do

Presidente Lula e da Presidente Dilma tem realmente feito uma revolução no sistema

educacional  brasileiro.  É  impressionante!  Quantos  câmpus  universitários,  escolas

técnicas federais!  Temos agora o Pronatec. O Deputado Carlin Moura me falou do

Pronacampo, que é o Pronatec no campo. Haverá técnicos para a agricultura familiar,

cuja  falta  é  tão  sentida.  Enfim,  o  Estado  brasileiro  está  agindo  para  que  o

desenvolvimento seja acompanhado também da qualificação de mão de obra e da

juventude.  Os  exemplos  são  fartos.  V.  Exa.  fez  uma  leitura  que  nos  mostra

claramente o avanço que está ocorrendo.

Farei um contraponto em relação ao assunto no que tange a Minas Gerais. Neste

ano, vimos o governo de Minas em confronto com a educação, sempre brigando, com

desavenças. Foram 112 dias de uma greve que ninguém queria, especialmente os

alunos, os pais, os próprios professores. O governo foi incapaz de negociar. No final

das contas, traiu os professores com a quebra de acordo e a perda de direitos, em

projeto aprovado “na marra” pela maioria governista.

Agora,  sabe-se lá  se essa votação teve validade,  porque houve até  fraude nos

painéis,  outra  estratégia  usada pelo  governo  Anastasia  nesta  Casa.  Enfim,  nesta

Assembleia  tem  havido  uma luta  contra  a  educação,  ou  seja,  faz-se  no  governo

federal, mas, no estadual, vemos que ocorre o contrário. Não há exemplos positivos

na educação. Não vi nenhum exemplo positivo ser dado, não consigo me lembrar de

nenhum; nem vejo nenhuma ação do governo que promova, de fato,  melhoria no

sistema educacional. V. Exa. demonstrou o que fez o governo da Presidente Dilma e

também acompanhou isso.

Queria fazer esse contraponto para que as pessoas sintam a diferença entre os

governos, pois, às vezes, dizem: “Política é tudo igual!”. Política é tudo igual!? Não é!

Há políticas de caráter democrático, popular, e as chamadas políticas neoliberais, em

que  se  pensava  que  o  mercado  resolveria  tudo,  mas  tudo  culminou  nessa  crise

internacional que a Europa e os Estados Unidos vivem hoje. Em Minas, ao contrário

do  restante  do  Brasil,  esse  sistema tão  injusto  ainda  permanece,  mas,  em  meu

entendimento,  terá  fim.  V.  Exa.  cumpre  papel  importante,  ao  mostrar  essas
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diferenças. Parabéns, Deputado!

O Deputado Elismar Prado* - Deputado Rogério Correia, obrigado e parabéns pela

luta  que  travamos  nesta  Casa  em  defesa  dos  trabalhadores  da  educação.

Testemunhei  isso  também,  pois  estive  presente  à  reunião  ocorrida  na  Cidade

Administrativa.  Além  disso,  acompanhei  a  assinatura  do  acordo,  feito  com  a

Comissão desta Casa, pelo qual o governo se comprometeu a fazer as negociações,

mas  acabou  por  enviar  o  famigerado  projeto  que  acabou  com  a  carreira  dos

trabalhadores da educação. O acordo assinado era de que respeitaríamos o piso na

carreira,  mas,  na  verdade,  o  vencimento  básico  caiu  por  terra.  O  Governador

descumpriu a sua palavra, descumpriu o acordo, o termo de compromisso assinado,

e desrespeitou todos os Deputados e Deputadas desta Casa, porque a Comissão

representava o Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa de Minas. Isso

está muito além das disputas partidárias, ideológicas e políticas.

É lamentável,  mas a luta continua.  Somos solidários  nesse processo,  porque a

educação de qualidade, que tanto sonhamos, e a valorização dos profissionais da

educação  dependem  de  uma luta  permanente.  Essa  luta  é  histórica,  contínua  e,

certamente, passaremos por muitos outros momentos. Devemos continuar firmes na

defesa  dos  trabalhadores  da  educação,  dos  nossos  professores,  pela  melhoria.

Demos  o  exemplo  de  que  a  Presidente  Dilma  e  os  oito  anos  do  governo  Lula

significaram  muito  para  realmente  avançarmos  na  qualidade  da  educação,  para

transformarmos  o  País  que  almeja  alcançar  a  quinta  economia  do  mundo.

Precisamos  investir  em  capacitação  e  qualificação  de  mão  de  obra  sem  nos

esquecermos  da  valorização  dos  nossos  trabalhadores.  Por  isso,  criamos  o  piso

salarial  nacional  do  magistério,  para  conferir  o  mínimo de  dignidade  aos  nossos

trabalhadores.

Havia  mostrado  uma matéria  da  “Folha  de  S.Paulo”  e,  coincidentemente,  ainda

tenho o jornal que fala que Minas, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul estão totalmente

fora das normas, fora da lei federal que instituiu o piso. Quando falo do Rio Grande do

Sul,  da  Bahia  e  de  outros  Estados,  realmente  provo que a  nossa disputa  não  é

política  nem  ideológica.  Trata-se  da  implementação  de  uma lei  federal,  que  está

acima da vontade dos governos estaduais. Nossa intenção é criar uma política de
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Estado  para  valorizar  nossos  profissionais  e  melhorar  a  qualidade  do  ensino

brasileiro. Isso vale para todos os Estados e todos os Municípios. Infelizmente Minas

Gerais  deu  um  mal  exemplo,  e  alguns  Estados  querem  copiar  o  projeto,  que  o

Governador enviou a esta Casa e que acabou com a carreira dos professores e com

o  vencimento  básico.  Realmente  foi  um  péssimo  exemplo,  e  pior  ainda,  porque

tínhamos um acordo assinado, um compromisso, uma palavra empenhada. Isso é

lamentável.  Entretanto,  continuaremos  firmes  na  luta  em  defesa  dos  nossos

professores.

Aliás, ontem já falamos sobre uma outra matéria. Aprovamos aqui o Projeto de Lei

nº 2.452, que trata da redução do ICMS que incide sobre o álcool de 22% para 19%.

Apresentei duas emendas – Emendas nºs 3 e 4 -, para que o ICMS do álcool não

fosse superior a 12%, da mesma forma como ocorre em outros Estados. No Estado

de São Paulo, 19% ainda é uma porcentagem muito alta e, portanto, um absurdo.

Sem falar que o governo, por decreto, aumentará, ou melhor, aumentou o ICMS sobre

o  óleo  diesel  de  12%  para  15%.  Esse  aumento  entra  em  vigor  a  partir  do  dia

1º/1/2012, o que acarretará um impacto muito grande, por exemplo, nas tarifas do

transporte coletivo, o que é um absurdo, pois o governo dá com uma mão e retira

com a outra. Esse aumento que o governo realiza por decreto, que é antidemocrático

porque não passou por discussão nesta Casa, é mais um golpe que sacrifica a vida

do povo trabalhador, do povo mineiro, que já paga uma conta absurda da Copasa,

assim como 42% de ICMS na conta de luz, aliás a maior carga tributária do País e a

conta mais cara de energia elétrica.

Aumentando o óleo diesel... Aliás, quero parabenizar o Deputado Ulysses Gomes,

que apresentou também uma emenda prevendo a redução. Infelizmente as emendas

foram  rejeitadas.  No entanto,  continuaremos  nessa  luta,  travando  a  disputa,  pois

queremos mais serviço, mais qualidade e menos impostos. Infelizmente Minas Gerais

é o Estado do imposto, o que cobra a maior carga tributária, tem a energia mais cara

e o imposto mais alto do País. Serviços essenciais que são tratados como mercadoria

seguem a lógica do mercado e perseguem os trabalhadores. Por exemplo, esteve

aqui o companheiro Jairo, Coordenador-Geral do Sindieletro, que sofreu um processo

do  governo  por  emitir  sua  opinião  numa  audiência  pública  nesta  Casa.  Isso  é
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inadmissível, porque aqui temos de ter liberdade para expressar a nossa opinião e o

nosso pensamento. O governo já empenhou a palavra de que retirará esse processo.

Quero parabenizar todos os eletricitários pela luta histórica, o movimento que evitou

a venda da Cemig e o movimento que luta agora contra os ataques do governo à

estatal. A Cemig é patrimônio do povo mineiro e está sendo utilizada só para ampliar

os  repasses  dos  dividendos  aos  acionistas,  sem  nenhum  compromisso  com  a

qualidade do serviço. Os apagões se tornaram rotina no nosso Estado. Além disso, o

povo tem de conviver com uma tarifa caríssima e um serviço de péssima qualidade.

Aliás, a Cemig foi multada pelos péssimos serviços prestados. Temos o documento

da  Aneel.  A  Cemig  foi  multada  em  R$6.411.089,78  porque  não  alcançou  os

indicadores de continuidade.

Concluindo,  Sr.  Presidente: em razão dos apagões e das interrupções, que são

permanentes,  das  mortes  de  trabalhadores  não  só  da  Cemig,  mas  também  da

sociedade que  está  em risco  por  causa da precariedade da rede elétrica,  queria

denunciar.  Continuaremos  empreendendo  essa  luta  e  batalha.  Parabenizo  os

Deputados do PT, do PMDB e do PCdoB, que estão na luta conosco em defesa da

educação, dos trabalhadores e dos nossos movimentos sociais que lutam por uma

Minas mais digna e humana, que possamos respirar ares de liberdade e vencer este

Estado de exceção que está estabelecido em Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a rejeição do Projeto de

Lei nº 95/2011, dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, declara prejudicado o
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Projeto de Lei nº 669/2011, do Deputado Fred Costa, nos termos do inciso III do art.

284 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 1º de dezembro de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  2.056/2011,  da

Comissão de Esporte, 2.057 e 2.058/2011, da Comissão da Pessoa com Deficiência,

e 2.059 a 2.061/2011, da Comissão de Direitos Humanos, 2.062/2011, da Comissão

de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  19ª

Reunião Ordinária, em 30/11/2011, do Projeto de Lei nº 2.393/2011, do Deputado Zé

Maia, e do Requerimento nº 1.710/2011, do Deputado Duarte Bechir; do Trabalho -

aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em 30/11/2011, dos Projetos de Lei nºs 148

e 288/2011, do Deputado Elismar Prado, 1.306/2011, do Deputado Juninho Araújo,

1.444/2011,  do  Deputado  André  Quintão,  1.897/2011  com  a  Emenda  nº  1,  do

Deputado Antônio Carlos Arantes, 2.185/2011, do Deputado Célio Moreira, 2.264/2011

com a Emenda nº 1, do Deputado Rômulo Viegas, 2.364/2011, do Deputado André

Quintão,  2.408/2011,  do  Deputado  Bosco,  2.410/2011  com  a  Emenda  nº  1  e

2.411/2011,  do  Deputado  Hélio  Gomes,  2.412  e  2.414/2011,  do  Deputado  Carlin

Moura, 2.422 e 2.423/2011, do Deputado Fabiano Tolentino, 2.429/2011, do Deputado

Carlos  Henrique,  2.432/2011,  do Deputado Deiró Marra,  2.456/2011,  do  Deputado

Célio Moreira, 2.467/2011, da Deputada Liza Prado, 2.474 e 2.483/2011, este com a

Emenda nº 1, do Deputado Adalclever Lopes, 2.486/2011 com a Emenda nº 1, do

Deputado  Leonardo  Moreira,  2.492/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,

2.502/2011, do Deputado Antônio Genaro, 2.503/2011, do Deputado Luiz Humberto

Carneiro,  2.512/2011,  do  Deputado  José  Henrique,  2.524/2011  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  do Deputado Zé Maia,  2.530/2011,  do  Deputado Luiz Henrique,

2.531/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.557/2011, do Deputado Elismar
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Prado, 2.560/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.567/2011, do Deputado

Tenente  Lúcio,  2.574/2011,  do  Deputado Inácio  Franco,  2.575/2011,  do  Deputado

Fabiano Tolentino, e 2.577/2011 com a Emenda nº 1, do Deputado Rogério Correia, e

dos Requerimentos nºs 1.895/2011, da Deputada Maria Tereza Lara, e 1.912/2011, do

Deputado Celinho do Sinttrocel; de Assuntos Municipais - aprovação, na 24ª Reunião

Ordinária, em 30/11/2011, dos Requerimentos nºs 1.899 a 1.903/2011, da Deputada

Ana Maria Resende, e 1.926/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Cultura -

aprovação,  na  24ª  Reunião  Ordinária,  em  30/11/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.475/2011,  do  Deputado  Adalclever  Lopes,  e  2.568/2011,  do  Deputado  Tenente

Lúcio,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.892  a  1.894/2011,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel;  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  25ª  Reunião  Ordinária,  em

30/11/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.091/2011,  do  Deputado  Mauri  Torres,  e

2.473/2011, do Deputado Doutor Wilson Batista, e dos Requerimentos nºs 1.718 e

1.904/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  e  de  Defesa  do  Consumidor  -

aprovação,  na  16ª  Reunião  Extraordinária,  em  30/11/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.020/2011, do Deputado Gustavo Perrella (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Neilando Pimenta

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.543/2011 e Zé Maia (2)

em que solicita  a  retirada de tramitação dos Projetos  de  Lei  nºs  814 e  975/2011

(Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em que solicita que

o Projeto  de  Lei  nº  2.445/2011 seja encaminhado à comissão seguinte  a que foi

distribuído, uma vez que a Comissão de Minas e Energia perdeu o prazo para emitir

seu parecer.

Discussão e Votação de Pareceres

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.188 e 2.694/2011 (À

sanção.).
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Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento  da  Comissão de Assuntos Municipais  em que

solicita à CBTU e à BHTRANS informações sobre os investimentos que deverão ser

feitos pelos entes estatais envolvidos na obra de expansão e modernização do metrô

de  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita à CBTU e à

BHTRANS cópia do projeto de expansão e modernização do metrô de Belo Horizonte

e  Região  Metropolitana  e  do  cronograma  de  sua  execução.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, está na ordem do dia, para ser votado, o

Projeto de Lei nº 2.449/2011, que trata da política tributária do Estado. A esse projeto,

Sr. Presidente, apresentei uma emenda que trata da taxa de segurança pública, que

hoje não se aplica ao futebol, o que consideramos correto, mas, por outro lado, ela é

cobrada nos esportes especializados. O assunto, Sr. Presidente - faço uso da palavra

para fazer esse registro -, mereceu reportagem do jornal “O Tempo” de ontem, muito

elucidativa,  que  mostra  o  posicionamento  favorável  das  federações  de  esporte

especializado  à  não  aplicação  dessa  taxa  aos  demais  esportes  especializados.

Manifestaram-se a favor as federações de vôlei, de handebol, de boxe e de basquete.

A reportagem, muito bem escrita pelo jornalista Rafael Ramos, na pág. 24 do caderno

“Cidades”,  informa  que,  para  realizar  uma  única  partida,  os  clubes  de  esporte

especializado chegam a desembolsar até R$5.000,00. A cobrança, no entanto, pode

ser ainda maior,  dependendo da estrutura do evento. A reportagem ainda informa:

“Com  uma média  de  oito  competições  por  ano,  a  Federação  Mineira  de  Boxe  é

obrigada  a  reservar  20% do orçamento  de  cada competição  para  garantir  que a

Polícia Militar faça a segurança dos torcedores (...). Cada hora de vigilância policial

custa aos clubes R$21,80. Se uma viatura ficar de prontidão no local do evento, são

mais R$29,08 a cada hora. Nas partidas com necessidade de uso de helicóptero, por
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exemplo,  o  valor  mínimo  cobrado  pela  polícia  chega  a  R$3.761,00  a  hora”.  A

reportagem traz uma entrevista do Sr. Flávio Pereira, diretor esportivo do time de vôlei

Sada  Cruzeiro,  que  diz:  “Somente  em  um  jogo  de  vôlei  neste  ano  pagamos

R$4.500,00 de taxas”.  Isso torna a situação muito complicada.  “Para o diretor  do

Sada,  a  taxa  só prejudica  quem quer  desenvolver  o  esporte  olímpico  no  Estado.

Nenhum dos esportes olímpicos tem em seus eventos fins lucrativos. Precisamos de

apoio,  e  o  governo  ainda retira  o  pouco que é  arrecadado”.  A reportagem ainda

registra: “Procurado, o Ministério Público Estadual informou que o órgão não recebeu

ainda,  formalmente,  nenhuma reclamação. Segundo o Ministério Público Estadual,

caso isso aconteça, a situação será encaminhada à Coordenadoria de Controle de

Constitucionalidade, para análise”. Para o professor do curso de Direito do Centro

Universitário Una e especialista em direito tributário, Leonardo Carneiro Assumpção

Vieira, grande amigo, a cobrança é inconstitucional e também fere o Código Tributário

Nacional. Ele explica que taxas só podem ser cobradas quando o beneficiado for uma

pessoa ou um grupo reduzido, devidamente identificado. “Em eventos esportivos, os

beneficiados  pela  presença  dos  policiais  são  vários.  O  interesse  é  público,  e  a

segurança tem que ser feita pela polícia sem cobrança.” Então, essa reportagem, que

tem  o  título  “Taxa  é  questionada  por  clubes”,  resume bem  a  necessidade de  se

aprovar  a  emenda  de  minha  autoria,  que  estende  essa  isenção  já  praticada  no

futebol,  com  a  qual  concordamos  e  a  qual  defendemos,  aos  clubes  do  esporte

especializado  -  vôlei,  basquete  e  handebol,  etc.  Esses  clubes  recebem  várias

pessoas  em  seus  eventos  e  poderão  ser  beneficiados  pela  isenção  da  taxa  de

segurança  pública.  Portanto,  solicito  que  a  Casa  aprove  essa emenda,  a  fim  de

favorecermos o esporte especializado no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem à noite houve um

fato  lamentável.  Não  vou  estender  minha  fala,  vou  apenas  registrar  o  fato  para

justificá-la.  Se  não  tomarmos  providências  quanto  a  tramitação  de  projetos  nas

Comissões, enfrentaremos dificuldades: está armada uma “tratoragem” com projetos

de grande importância, que não estão sendo discutidos; distribuem-se avulsos para

não haver tempo de se fazer a discussão, e, antes que o prazo vença, o projeto já

está em outra Comissão. Lógico que, assim, não é analisado, mas entra na pauta. O
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que vimos hoje na Comissão de Fiscalização Financeira causará dificuldades. Nós,

da  Oposição,  não  vamos  permitir  que  as  coisas  andem  da  forma  como  estão

querendo; não vamos permitir que a assessoria do governo e alguns funcionários da

Casa  deem  “tratorada”  em  matérias  importantíssimas,  que  estamos  dispostos  a

discutir. Não podemos permitir “tratoragem”. Como já não temos tempo para discutir

nas comissões, Sr. Presidente, teremos de discutir a matéria no Plenário. Assim, não

vamos sair em recesso neste ano, porque há mais de 26 projetos do governo - 5, no

máximo, tramitando em regime de urgência -, e certamente vamos usar de todos os

mecanismos  possíveis,  e  até  os  impossíveis,  para  obstruir  a  votação.  A base do

governo  nesta  Casa  e  suas  Lideranças  perderam  o  senso  do  limite  e  da

responsabilidade.  Temos  um  compromisso  com  Minas  Gerais.  Temos  um

compromisso com o governo, sim, queremos ajudar, mas não podemos ser tratados

assim. Agora há pouco li um parecer, a pedido do Deputado Doutor Viana, achando

que era de um projeto que tínhamos votado aqui, mas, ao acabar de ler, percebi que

havia mais de 50 modificações feitas no projeto pelo governo, de última hora. Ou

seja, não adianta trabalharmos aqui. Na verdade, há uma meia dúzia de Deputados

que  tocam  a  Casa.  Então,  ficamos  em  situação  difícil,  Sr.  Presidente.  Queremos

discutir os projetos. Hoje mesmo chegou um projeto que deve interessar a V. Exa.,

votado  que  é  no  Leste  de  Minas,  e  que  precisa  ser  discutido.  O  governo  está

propondo negociar as dívidas dos Municípios com o Ipsemg. A ideia é louvável, mas a

forma como se quer viabilizá-la é pior  do que o proposto a respeito da dívida de

Minas  Gerais  com  a  União.  O  governo  cria  juros  de  até  20%  ao  mês  para  os

Municípios,  que,  se  não  pagarem,  imediatamente  terão  os  recursos  do  FPM

bloqueados pelo governo. Essas coisas precisam ser discutidas. Essa “tratorada” que

o governo está querendo impor à Casa, por meio de sua base, terá consequências.

Queremos  ajudar,  mas  não  seremos  “tratorados”.  Não  vamos  admitir  que  o

Regimento Interno seja rasgado, seja desrespeitado, que façam o que quiserem nas

comissões.  Qualquer  projeto  do  governo  está  sendo  distribuído  em  avulso,  para

impedir a discussão. Pergunto, Sr. Presidente: qual é a motivação? É um excesso, e

tudo que é em excesso dá errado. Já tivemos vários problemas com esse governo,

justamente por ele não tomar o cuidado que queremos. Tínhamos combinado de sair
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em recesso no dia 16 de dezembro, mas, dessa forma, isso não vai ocorrer. Aliás,

podemos até sair, mas vamos passar aqui 24 horas por dia, porque, como já disse na

comissão e vou dizer ao Sr. Presidente e ao Líder do Governo, vou fazer obstrução

até  em  leitura  de  ata.  Vamos  ganhar  tempo.  O  governo,  que  tem  a  Maioria,  vai

conseguir votar, mas nenhum projeto será votado aqui em menos de 3 ou 4 horas,

porque não vamos permitir. Se não houver uma mudança de comportamento da base

do governo, da Liderança do Governo e do Presidente da Casa, não sei o que vai

ocorrer.  Rezo  para  que  não  ocorra  o  pior.  Ontem,  infelizmente,  já  houve  uma

experiência  altamente  negativa,  por  excesso  de  segurança  e  por  falta  de

responsabilidade e de limites. Faço, então, a minha advertência, esperando que, já na

segunda-feira ou na terça-feira,  se mudem os rumos do que está  havendo nesta

casa. O que houve nas comissões hoje é muito mais grave do que o que ocorreu

ontem à noite.

O Deputado Duarte Bechir - Verificando que já não há quórum, peço a V. Exa. que

encerre, de plano, a reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  proposição  em  epígrafe  “altera  a  Lei

Complementar  nº  64,  de 25  de março de 2002,  que institui  o  Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
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Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  192  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto  de lei  complementar  em comento  visa,  nos  termos da Mensagem do

Governador,  alterar  a  legislação  com  vistas  a  promover  melhor  distribuição  das

receitas e encargos previdenciários entre os fundos responsáveis pelo pagamento

dos benefícios de que trata a Lei Complementar nº 64, de 2002.

Além disso, a proposição pretende que os benefícios de licença para tratamento de

saúde,  licença-maternidade,  abono-família  e  auxílio-reclusão  sejam  suportados  à

conta de recursos do respectivo Poder, órgão ou entidade responsável por arcar com

as respectivas remunerações. Em razão da alteração, o projeto prevê que, a partir de

2013, a contribuição do Estado ao regime próprio de previdência social recolhida ao

Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg -, que atualmente é de

22%, passe a ser de 19%.

Passamos, então, à análise da proposição.

Primeiramente,  cumpre-nos  informar  que  a  matéria  se  insere  na  competência

legislativa estadual, por força de dispositivo constitucional, a saber, o inciso XII do art.

24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre matéria previdenciária.

Com relação à iniciativa, a Carta mineira, no art. 66, inciso III, alínea "c", fixa como

matéria  reservada  ao Chefe  do  Poder  Executivo  as  leis  que  disponham  sobre  o

regime  jurídico  único  dos  servidores  públicos,  inclusive  provimento  de  cargo,

estabilidade e aposentadoria,  reforma e transferência de militar  para a inatividade.

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  vício  formal  de  iniciativa  no  que  concerne  à

tramitação do projeto em tela.

A  primeira  alteração  pretendida  pelo  projeto  incide  sobre  o  art.  6º  da  Lei

Complementar nº 64, de 2002, que contém o rol dos benefícios assegurados pelo

Regime Próprio de Previdência Social, de forma a retirar dele outros benefícios que
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não os da aposentadoria e da pensão por morte. Conforme consta da mensagem que

encaminha o projeto, tais benefícios, por estarem diretamente associados ao período

de atividade laboral do servidor, possuem um caráter de benefício estatutário, pelo

que  devem  ser  tratados  no  Estatuto  dos  Servidores  e  suportados  pelo  órgão  ou

entidade responsável por arcar com a remuneração do servidor.

Apresentamos ao final as Emendas nºs 1 e 2, referentes a essa alteração, apenas

no intuito de adequar o projeto à técnica legislativa.

A alteração seguinte fixa a alíquota de contribuição patronal, a partir de 1º/1/2013,

em 19%. Nos termos da mensagem do Governador do Estado, a redução de três

pontos percentuais corresponde à desoneração das obrigações pelo pagamento de

licença  para  tratamento  de  saúde,  licença-maternidade,  abono-família  e  auxílio-

reclusão.

Por sua vez, as alterações incidentes sobre os arts. 37 e 39 da Lei Complementar

nº 64,  de  2002,  visam a  adequar  os  referidos dispositivos  à  nova sistemática  de

pagamento de benefícios decorrente da alteração do art. 6º.

As  modificações  dos  arts.  50  e  56  da  Lei  Complementar  nº  64,  que  tratam,

respectivamente, das fontes de recursos do Fundo Financeiro de Previdência – Funfip

– e do Funpemg, visam a corrigir uma distorção relativa a tais fundos, responsáveis

pelo  pagamento  de  benefícios  previdenciários  no  Estado.  Isso  porque,  conforme

consta  da  mensagem  que  encaminha  a  proposta,  com  o  advento  da  Lei

Complementar  nº  110,  de  2009,  o  Funfip  assumiu,  adicionalmente  ao  período

originalmente previsto pela Lei Complementar nº 64, benefícios do Funpemg, sem,

contudo, ser previsto que os montantes relativos à compensação financeira entre o

Regime  Geral  de  Previdência  Social  e  o  Regime  Próprio,  concernentes  a  esses

benefícios, fossem destinados ao Funfip. Assim, busca-se assegurar o recebimento

integral da compensação relativa aos segurados de cada fundo.

A alteração seguinte incide sobre o art. 70 da Lei Complementar nº 64 e também

tem o intuito de adequar o dispositivo às modificações do art. 6º. Não obstante, tendo

em vista que a licença-maternidade, sob o novo enfoque dado pela proposição em

análise,  passa  a  ter  o  tratamento  de  benefício  estatutário,  entendemos  que  tal

dispositivo, em atenção à técnica legislativa, não deve estar previsto no bojo da Lei
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Complementar nº 64, assim como os benefícios previstos no art. 3º do projeto em

análise. Por tal razão, apresentamos as Emendas nºs 3 e 4 ao final redigidas.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 22/2011 com as Emendas nºs 1 a 4, a

seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 6º, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação e

suprima-se os incisos I e II:

“Art.  6º  –  São  benefícios  assegurados  com  recursos  do  Regime  Próprio  de

Previdência Social:”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se no art. 4º do projeto, onde convier, o seguinte inciso:

“... as alíneas “b”, “c” e “e” do inciso I, e a alínea “b” do inciso II do art. 6º da Lei

Complementar nº 64, de 2002.”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se, no art. 1º do projeto, a referência ao art. 70 e acrescente-se ao projeto,

onde convier, o seguinte artigo:

“Art. – À servidora efetiva que adotar ou obtiver guarda judicial de criança para fins

de adoção será concedida licença-maternidade, à conta de recursos do respectivo

Poder, órgão ou entidade responsável pelo pagamento da remuneração da respectiva

servidora, pelo período de:

I - cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade;

II - sessenta dias, se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade;

III - trinta dias, se a criança tiver de quatro a oito anos de idade.

Parágrafo único - O benefício de que trata o caput será concedido uma única vez,

quando da formalização da guarda judicial ou da adoção.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao inciso I do art. 4º, logo após a expressão “25”, a expressão “e 70”.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Delvito Alves - Bonifácio
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Mourão - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.916/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 65, de 24/5/2011, o Governador do Estado encaminhou

a esta Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que altera a Lei nº 18.797, de

2010,  que  determina  a  utilização  de  seringas  de  agulha  retrátil  nos  hospitais  e

estabelecimentos de saúde localizados no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação

O projeto em exame pretende alterar a redação do art. 1º da Lei nº 18.797, de 2010.

Segundo a mensagem do Governador do Estado, “com o advento da referida lei,

todos  os  estabelecimentos de  saúde,  públicos  e  privados,  localizados  no Estado,

estão obrigados a utilizar seringas de agulha retrátil em seus procedimentos, sendo

vedado o uso de qualquer outro modelo de seringa, ainda que com outro dispositivo

de  segurança  testado  e  aprovado.  A alteração  proposta  permitirá  a  utilização  de

outros  modelos  de  seringa  que  igualmente  ofereça  proteção  e  segurança  na

instrumentalização  em  pacientes  e  na  coleta  de  lixo  especial  por  possuírem

dispositivos de segurança e certificação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

- Anvisa - , e estarem em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho”.

De  fato,  o  art.  1º  da  Lei  nº  18.797,  de  2010,  torna  obrigatória  a  utilização  de

seringas de agulha retrátil em hospitais e clínicas públicos e privados, definindo as

referidas seringas como as que acoplam a agulha dentro do êmbolo ao final de cada

utilização, sem a necessidade de sua retirada para colocação em lixo especial ou

outra destinação.

A Lei  Federal  nº  9.782,  de  1999,  que  define  o  Sistema Nacional  de  Vigilância

Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, dispõe em seu
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art.  2º,  III,  que  compete  à  União,  no  âmbito  do  Sistema  Nacional  de  Vigilância

Sanitária,  normatizar,  controlar  e  fiscalizar  produtos,  substâncias  e  serviços  de

interesse para a saúde, competindo à citada agência proceder à implementação e à

execução do disposto no citado inciso. Por sua vez, o art.  7º, IV, da norma citada

dispõe que é da competência da Anvisa estabelecer normas e padrões sobre limites

de contaminantes, resíduos tóxicos e outros elementos que possam trazer risco à

saúde. A referida norma legal é regulamentada pelo Decreto nº 3.029, de 16/4/99.

Também a NR-32, a Norma Regulamentadora para Segurança e Saúde no Trabalho

em Serviços de Saúde no Brasil, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em

2005, com a participação do Ministério da Saúde, trata dos diferentes fatores de risco

a  que  estão  expostos  os  trabalhadores,  inclusive  a  utilização  dos  materiais

perfurocortantes. A NR-32 dispõe que cabe ao empregador providenciar recipientes e

meios de transporte adequados para materiais infectantes, bem como garantir  aos

empregados, de forma continuada, a implementação de medidas que minimizem a

exposição aos agentes contaminantes. Ademais, veda o reencape e a desconexão

manual  de agulhas, bem como prevê a utilização de material  perfurocortante com

dispositivo de segurança.

Como se vê, a medida proposta vai ao encontro das normas federais que cuidam

da matéria, qual seja a prevenção de problemas relacionados à utilização de material

perfurocortante nas instituições de saúde.

Além disso, permite que outros dispositivos de segurança possam ser utilizados,

além das agulhas retráteis. Vale observar que, como a tecnologia está em constante

avanço, com o tempo, pode cair  em desuso o meio previsto atualmente na Lei nº

18.797, de 2010, qual seja a seringa de agulha retrátil. Relativamente a esse ponto, é

fundamental lembrar que regras desse teor estão na esteira do caráter perene das

leis em sentido formal.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

do Projeto de Lei nº 1.916/2011.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Delvito  Alves,  relator  -  Bruno Siqueira -  Bonifácio
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Mourão - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário).

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  aplauso  à  Associação  dos  Magistrados  Mineiros  e  ao  Sr.  Bruno  Terra  Dias,

Presidente dessa entidade,  pela realização da cerimônia de  entrega da Comenda

Desembargador  Guido  de  Andrade  (Requerimento  nº  1.705/2011,  do  Deputado

Bosco);

de  pesar  pelo  falecimento  do  ex-Deputado Cyro  de  Aguiar  Maciel,  ocorrido  em

3/10/2011 (Requerimento nº 1.709/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a Cemig pela instalação de radar meteorológico em Belo

Horizonte (Requerimento nº 1.711/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Manuel Maurício Gonçalves, Presidente do Conselho

Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais,  pelo  transcurso  do  Dia  do  Médico

(Requerimento nº 1.712/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Obra Social Ludovico Pavoni e com a Escola Estadual

São Luís Gonzaga pelos 70 anos de atividades da congregação pavoniana no Brasil

(Requerimento nº 1.751/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Nelson Gonçalves de Morais pela obra "Aprendiz de

Sonhador - Caderno II - Política e Economia Municipal" (Requerimento nº 1.790/2011,

do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza, Presidente do

Sindicato dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância do Estado de

Minas Gerais pelo sucesso do XIII Encontro Estadual de Delegados (Requerimento nº

1.794/2011, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e

Educação, com sede em Santa Rita do Sapucaí,  pelos 40 anos de sua fundação

(Requerimento nº 1.795/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Inácio Loyola, Delegado Regional da Associação dos

Diplomados  da  Escola  Superior  de  Guerra  de  Minas  Gerais,  pelos  60  anos  de
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fundação  dessa  Associação  (Requerimento  nº  1.810/2011,  do  Deputado  Antônio

Carlos Arantes);

de  congratulações  com  o  Sr.  Waldemar  Gotardelo  pelo  lançamento  do  livro

"Evocação" (Requerimento nº 1.811/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Presbitério das Igrejas Presbiterianas Renovadas pelos

36 anos da sua Organização Eclesiástica (Requerimento nº 1.852/2011, do Deputado

Jayro Lessa);

de aplauso à Escola Municipal Casimiro de Abreu, localizada em Patrocínio, pela

recente  premiação  Escola-Destaque  -  Plano  de  Ação  para  Melhoria  da  Escola

(Requerimento nº 1.857/2011, da Comissão de Direitos Humanos);

de  congratulações  com  a  Copasa-MG  pela  conquista  do  Prêmio  Nacional  de

Qualidade  em  Saneamento  -  Troféu  Platina  (Requerimento  nº  1.864/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações com os Srs.  João Eusébio  Cruz e Flávio Tadeu Destro  pela

posse, respectivamente, nos cargos de Chefe do 17º Departamento de Polícia Civil e

de Delegado Regional de Pouso Alegre (Requerimento nº 1.865/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva).

de congratulações com a Sra. Fernanda Pedrosa de Paula, professora da Escola

Municipal José de Calazans, por ter sido agraciada com o Prêmio Educador Nota 10,

da Fundação Victor Civita, categoria Educadora do Ano, promovido pela Editora Abril

(Requerimento nº 1.866/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao 1º-Sgt. PM Paulo Valentim Perdigão, da 186ª Cia. do 39º Batalhão de

Polícia Militar, e ao 3º-Sgt. PM Victor Henrique de Amorim Vaz, da 84ª Cia. do mesmo

Batalhão,  pela  recente  prisão  de  quadrilha  de  roubo  de  veículos  em  Contagem

(Requerimento nº 1.876/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com as Sras. Carolina Pimentel e Daniella Jinkings e os Srs.

Gilberto Costa, Vladimir  Platonow e Wellton Máximo, repórteres da Agência Brasil,

pela  conquista,  com o  especial  "Dia  da  Consciência  Negra",  do  Prêmio  Nacional

Jornalista  Abdias  Nascimento  (Requerimento  nº  1.883/2011,  do  Deputado  Almir

Paraca);

de  aplauso  aos  militares,  lotados  na  1ª  Cia.  do  Batalhão  de  Rondas  Táticas
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Metropolitanas, no Grupamento de Ações Táticas Especiais, na Cia. Independente de

Cães, na 4ª Cia. Especial do 1º BPM e no 34º BPM da PMMG, que participaram na

apreensão de quatro suspeitos de tentativa de roubo ao Sd. Marcus Vinícius Marinho

Gil  Júnior,  do Grupamento de Ações Especiais,  e,  ainda, se faça constar de suas

respectivas pastas  funcionais  esta  manifestação (Requerimento  nº  1.931/2011,  da

Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.314/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima, com sede no Município de Rio

Acima.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.314/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Vida de Rio Acima, com sede no Município de Rio Acima, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  fundada em 2006 com o  escopo de atuar  na

prevenção e na assistência a dependentes de narcóticos e álcool, bem como a seus

familiares, e buscar sua reinserção social.

Para  a  consecução  de  seus  objetivos,  a  instituição  abriga  residentes  de  várias

localidades.  Após uma triagem feita  por  profissionais  habilitados e um período de

experiência de um mês, quando é observado o comportamento do interessado e seu

real comprometimento, o paciente passa a participar do Programa de Recuperação,

desenvolvendo  atividades  variadas,  como  yoga  e  arteterapia,  e  recebendo

atendimento psicológico.

A entidade realiza também um programa de prevenção ao uso de drogas voltado

especialmente para adolescentes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Pró-Vida de Rio

Acima, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.314/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.699/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, “dispõe sobre

renegociação  de  dívida  de  Municípios  e  entidades  municipais  da  administração

indireta, decorrente de atraso de recolhimento de contribuição previdenciária”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  Comissão,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame transfere para a Fazenda Pública do Estado, à conta do

Fundo  Financeiro  de  Previdência  –  Funfip  –,  os  direitos  creditórios  relativos  aos

débitos  vincendos  e  vencidos  de  Municípios  conveniados  e  suas  entidades  da

administração indireta relativos às dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das

contribuições previdenciárias.

Com efeito, a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, criou o Funfip, atribuindo-lhe

a competência  de  pagar  determinados benefícios  nos  termos  do art.  39  e  50  da

referida lei complementar. Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos

pelo Funfip, compete à Secretaria de Estado da Fazenda o repasse de recursos para

os Poderes do Estado, entre outras competências.

O projeto autoriza ainda o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado

da Fazenda – SEF – e do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais  –

Ipsemg –  ,  a  renegociar,  em caráter  geral,  o  saldo  devedor  dos Municípios  para

pagamento  em  até  240 parcelas  mensais  consecutivas,  atualizadas  mensalmente

com  base  na  variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA  –

acrescidas de juros de 6% ao ano. Serão devidos ainda juros moratórios de 0,33 %
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por dia de atraso no pagamento, num total limitado a 20%.

No reescalonamento  da  dívida  será  observada  a  capacidade de pagamento  do

Município devedor para fins de definição do número de parcelas.

O projeto autoriza ainda o Poder Executivo, por intermédio da SEF e do Ipsemg, a

criar procedimento especial de renegociação de dívida dos Municípios. Neste caso,

os Municípios  que aderirem a essa forma de renegociação terão o valor  de seus

débitos atualizados na data do acordo, anistiados até o montante de R$ 100.000,00,

podendo o restante do valor ser parcelado em até 18 meses. Há ainda a previsão de

redução nos valores da multa por mora, nos termos estabelecidos no projeto.

Prevê ainda o projeto que não será admitida a dação em pagamento de bem imóvel

para a quitação de dívida vincenda ou vencida.

Por fim, estabelece o projeto que os Municípios que aderirem à renegociação geral

ou à renegociação especial ficam sujeitos à retenção de repasses de que trata o art.

158, incisos III e IV, e os §§ 3º e 4º do art. 159 da Constituição Federal, até a quitação

total do débito, independentemente do prazo necessário.

Como alega o Governador do Estado na mensagem por meio da qual encaminhou

o projeto,  a  renegociação de dívidas decorrentes de convênios  firmados entre  as

administrações públicas municipais e o Ipsemg atende ao principio da legalidade.

No que toca aos aspectos jurídicos sobre os quais compete a esta Comissão se

manifestar, informamos que a matéria se insere na competência legislativa estadual,

por força de dispositivo constitucional, a saber, o inciso I do art. 24 da Constituição da

República,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal

legislar  concorrentemente sobre direito  financeiro. No que concerne à iniciativa do

Governador para deflagrar o processo legislativo, entendemos que ela atende aos

pressupostos constitucionais, uma vez que se trata da assunção de obrigações de

órgão e entidades vinculados ao Poder Executivo.

Vislumbramos,  todavia,  a  necessidade  de  apresentar  algumas  alterações  para

aperfeiçoar o projeto no tocante à técnica legislativa, motivo pelo qual apresentamos

o Substitutivo nº 1.

O  substitutivo  esclarece  que  a  renegociação  prevista  no  projeto  se  refere  aos

débitos decorrentes de convênio celebrado entre os Municípios e suas entidades da
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administração indireta com o Ipsemg. Com efeito, o art. 86 da Lei Complementar nº

64 veda a celebração de convênio para a concessão de benefícios previdenciários

com Municípios. Em seu parágrafo único, garante o pagamento de benefícios aos

servidores municipais que tenham implementado os requisitos necessários para a sua

concessão até 27/11/1998.

Também  se  propõe,  por  meio  do  substitutivo,  a  troca  da  expressão  “multa  por

mora”, utilizada no art. 4º do projeto, pela expressão “juros”.

Ademais, prevê-se que a retenção de repasses previstos no art. 6º do projeto se

estenderá aos demais Municípios em situação de inadimplência com o Estado que

não aderirem à renegociação prevista no projeto.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.699/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Dispõe sobre renegociação de débitos  de Municípios  e entidades municipais  da

administração  indireta  decorrentes  de  atraso  de  recolhimento  de  contribuição

previdenciária e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam transferidos para a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, à

conta do Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, os direitos creditórios relativos

aos débitos vincendos e vencidos de Municípios conveniados e suas entidades da

administração indireta relativos às contribuições em atraso devidas ao Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

§ 1º – Para fins do disposto nesta lei, consideram-se débitos dos Municípios e suas

entidades  da  administração  indireta  o  montante  das  contribuições  em  atraso

decorrentes de convênios celebrados com o Instituto de Previdência dos Servidores

do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Ipsemg  –,  a  que  se  refere  o  art.  86  da  Lei

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 2º – Os débitos vincendos e vencidos que não apresentem discriminação acerca

da sua natureza deverão ter  60% (sessenta  por  cento)  de  seu valor  considerado



461
____________________________________________________________________________

como  decorrente  de  inadimplemento  de  recolhimento  das  contribuições

previdenciárias, a teor do art. 34 da Lei 9.380, de 18 de dezembro de 1986.

Art.  2º – Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,  por intermédio da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  autorizado  a  renegociar,  em  caráter  geral,  os

débitos de Municípios e suas entidades da administração indireta, observando-se o

seguinte:

I – os débitos serão corrigidas pela variação do Índice de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA – do período e acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano;

II – o pagamento poderá ser realizado em até 240 parcelas mensais consecutivas,

observado o disposto nesta lei;

III – as parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do Índice de

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – ; e

IV – o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

§1º – No reescalonamento da dívida será observada a capacidade de pagamentos

do Município devedor para fins de definição do número de parcelas.

§ 2º – Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais) calculados sobre o saldo devedor, por dia de atraso, limitados a 20%

(vinte por cento).

Art.  3º – Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,  por intermédio da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  autorizado  a  criar  procedimento  especial  de

renegociação, que observará o seguinte:

I – os débitos de Municípios e entidades municipais da administração indireta serão

corrigidas pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do período

e acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano;

II  –  os municípios  que aderirem à renegociação especial  terão  o valor  de suas

dívidas atualizados na data do acordo anistiados até o montante de R$ 100.000,00

(cem mil reais); e

III – o valor atualizado da dívida, já deduzido do valor de que trata o inciso II, será

parcelado  em  até  dezoito  meses,  iniciando  no  mês  subsequente  a  adesão  à

renegociação especial.

§ 1º – Nos casos em que o valor atualizado da dívida seja inferior ao montante
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previsto no inciso II, a anistia será considerada total e plena e havendo saldo devedor

remanescente, conceder-se-ão descontos para a adesão à renegociação, observado

o seguinte:

I - adesão em até 60 dias corridos contados da publicação desta lei: desconto de

95% (noventa e cinco por cento) no valor referente aos juros;

II - adesão entre 61 e 120 dias corridos contados da publicação desta lei: desconto

de 85% (oitenta e cinco por cento) no valor referente aos juros; e

III  -  adesão  entre  121  e  180  dias  corridos  contados  da  publicação  desta  lei:

desconto de 75% ( setenta e cinco por cento) no valor referente aos juros.

§ 2º – As parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do Índice

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

§ 3º – Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais) calculados sobre o saldo devedor, por dia de atraso, limitados a 20%

(vinte por cento).

Art. 4º – Não será admitida a dação em pagamento de bem imóvel para a quitação

de dívida vincenda ou vencida.

Parágrafo único – A critério do Poder Executivo, poderão ser aceitos em pagamento

títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

– Selic.

Art. 5º – Nos termos do inciso I, do parágrafo único, do art. 160, da Constituição

Federal, os Municípios que aderirem à renegociação geral de que trata o art. 3º ou à

renegociação especial de que trata o art. 4º ficam sujeitos à retenção de repasses de

que tratam os arts.  158,  incisos III  e  IV,  e  os  parágrafos  3º  e 4º  do  art.  159 da

Constituição Federal,  até a quitação total  do débito,  independentemente do  prazo

necessário.

Art. 6º – Aplica-se a retenção de repasses previstos no art. 5º aos Municípios em

situação de inadimplência com o Estado que não aderirem à renegociação prevista

nesta lei.

Art. 7º – Independentemente de adesão às renegociações, os Municípios poderão,

em qualquer  caso,  antecipar o pagamento de parcelas vincendas, cujo valor  será

deduzido do principal, para fins de cálculo do saldo devedor.
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Art. 8º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio Soares,  relator  -  Bruno Siqueira –  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.700/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

143/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar

operações  de  crédito  com  o  Banco  Internacional  para  Reconstruções  e

Desenvolvimento  –  Bird  –,  o  banco  Credit  Suisse  e  a  Agência  Francesa  de

Desenvolvimento – AFD –, destinadas à reestruturação da dívida CRC-Cemig, e dá

outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operações de

crédito,  em moeda estrangeira,  com o Banco Internacional  para Reconstruções  e

Desenvolvimento – Bird – e com o banco Credit Suisse até o valor equivalente a

US$1.750.000.000,00, bem como com a Agência Francesa de Desenvolvimento –

AFD – até o valor  equivalente a €300.000.000,00, destinados à reestruturação da

dívida de responsabilidade do Estado oriunda do Termo de Contrato de Cessão de

Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar – CRC –,

assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – em 31/5/95, ao

amparo da Lei Federal nº 8.724, de 28/10/93.

Segundo o art. 2º da proposição, as operações de crédito externas serão garantidas

pela República Federativa do Brasil. O § 1º do referido dispositivo dispõe que, para
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obter as garantias da União com vistas às referidas contratações de operações de

crédito  externo,  ficará  o  Poder  Executivo  autorizado  a  prestar  contragarantias  ao

Tesouro Nacional, compreendendo a cessão de direitos e créditos relativos a cotas ou

parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto

no art. 159, inciso I, alínea “a” e inciso II, da Constituição Federal, ou resultantes de

tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com o preceituado na mesma Carta,

respeitada sua vinculação a aplicação especial, quando for o caso; e receitas próprias

do Estado a que se referem os arts. 155 e 157 da Constituição Federal, nos termos

do § 4º do art. 167, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/3/93.

Consta,  ainda,  da  proposição que  “os  recursos  provenientes  das  operações  de

crédito  serão consignados  como receita  no  orçamento do  Estado ou em  créditos

adicionais”  (art.  3º)  e  que  “o  orçamento  do  Estado  consignará,  anualmente,  os

recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização, juros e

demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas por esta lei” (art.

4º).

Segundo  a  exposição  de  motivos  apresentada  pelo  Secretário  de  Estado  de

Fazenda, os recursos tomados de empréstimo junto aos organismos internacionais

serão utilizados em uma operação de reestruturação de dívida (nos termos do § 7º do

art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal) objetivando a melhora de

seu perfil.

Afirma, ainda, a mencionada autoridade que a medida objetiva a colaboração dos

referidos organismos a fim de criar condições para o avanço na reestruturação da

dívida  contraída  com  a  Cemig,  que  atualmente  compromete  a  capacidade  de

investimento do Estado. De acordo com o Secretário de Estado de Fazenda, com a

reestruturação da dívida, o governo do Estado promove a troca dos custos atuais de

8,18% a.a. para uma taxa de juros de 4,62% a.a. Além disso, elimina os custos do

IGP-DI, que têm sido perversos para o Estado.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Inicialmente,  cabe-nos  esclarecer  que  a  esta  Comissão  incumbe  a  análise  dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito
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pelo  Estado  faz-se  necessária  por  força  do  disposto  no  art.  32,  §  1º,  I,  da  Lei

Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e nos arts. 61, IV,

e 90, XVIII, da Constituição mineira. De acordo com o citado art. 61, IV, compete à

Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito, além de necessitar de autorização legislativa,

depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da República, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

Nos termos do dispositivo,  o cumprimento dos limites e das condições relativas à

realização  de  operações  de  crédito  por  parte  dos  entes  da  Federação  e  das

empresas por eles controladas será verificado pelo Ministério da Fazenda.

A operação deverá também obedecer às regras estabelecidas na Resolução nº 40,

de 20/12/2001, do Senado Federal, alterada pelas Resoluções nºs 5, de 3/4/2002, e

43, de 21/12/2001.

O parecer  que fundamentar  o pleito  deverá considerar a existência  de  prévia  e

expressa autorização para a contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual

ou em créditos adicionais; a inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos

recursos  provenientes  da  operação;  a  observância  dos  limites  e  das  condições

fixadas  pelo  Senado  Federal  –  no  caso,  nas  já  mencionadas  resoluções  –  e  a

autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito

externo.

O  pleito  formalizado  pelo  Estado  junto  ao  Ministério  da  Fazenda  deverá  estar

fundamentado  em  parecer  de  seus  órgãos  técnicos  e  jurídicos  demonstrando  a

relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.
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Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  trata-se  de  competência  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.700/2011.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

144/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar

operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e dá

outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito, em moeda estrangeira, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento –

BID  –,  no  valor  equivalente  a  até  US$500.000.000,00,  a  serem  aplicados  na

execução das ações estabelecidas no Programa Minas Logística.

Mais  especificamente,  os  recursos  da  operação  serão  utilizados  para  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações de infraestrutura rodoviária,

mobilidade e logística e segurança, definidas na Lei nº 19.417, de 2011.

Conforme  a  exposição  de  motivos  que  acompanha  a  proposta,  “os  recursos
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tomados  (…)  serão  utilizados  para  a  ampliação  da  capacidade  de  rodovias  que

exerçam o papel integrador de regiões socioeconômicas interdependentes no Estado

de Minas Gerais, bem como para o apoio a ações que visem ao fortalecimento e à

melhoria da segurança, mobilidade e logística”.

Ressalta,  ainda,  que  “o  Programa  contribuirá  para  a  superação  de  inúmeros

gargalos emergenciais e elos faltantes para o desenvolvimento de infraestrutura no

Estado, tomando como referência indicadores sociais e econômicos na seleção de

projetos que serão apoiados”.

A título  de  contragarantia  à  União,  a  proposição  autoriza  o  Poder  Executivo  a

oferecer as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de

que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República. Ademais,

dispõe que o orçamento do Estado consignará anualmente os recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, aos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizado por esta lei.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Inicialmente,  cabe-nos  esclarecer  que  a  esta  Comissão  incumbe  a  análise  dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo  Estado  faz-se  necessária  por  força  do  disposto  no  art.  32,  §  1º,  I,  da  Lei

Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e nos arts. 61, IV,

e 90, XVIII, da Constituição mineira. De acordo com o citado art. 61, IV, compete à

Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A  efetivação  da  operação  de  crédito,  além  da  necessidade  de  autorização

legislativa,  depende  do  cumprimento  do  que  dispõe  o  art.  167,  III,  da  Carta  da

República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante

das  Despesas  de  Capital,  ressalvadas  as  autorizadas  mediante  créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo

por maioria absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal  requisito  previsto  nesse artigo  é que o pleito  formalizado pelo Estado
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esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos que demonstre

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação  deverá  também  obedecer  às  condições  e  aos  limites  fixados  pelo

Senado,  especialmente  às  regras  estabelecidas nas  Resoluções  nº  40,  de  20  de

dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas

por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado  Federal,  nas  já  mencionadas  resoluções,  e  a  autorização  específica  do

Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que trata o art. 157,

para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos

para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  deixamos  a  análise  para  a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, competente para tanto.

Por último, apresentamos a Emenda n° 1, no intuito de corrigir erro material, uma

vez que a lei referida no parágrafo único do art. 1º da proposição não atualiza o Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado,  mas  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental.

Conclusão
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Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.701/2011 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1

Dê-se ao “caput” do parágrafo único do art. 1° a se guinte redação:

“Art. 1° – (…)

Parágrafo único – A operação de que trata  o “caput”  tem por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG –, a seguir relacionadas:”.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.702/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

145/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar

operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social – BNDES – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –,

até  o  limite  de  R$  1.350.000.000,00  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações

estabelecidas no II Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – PDI-

II.

A operação em questão tem por escopo financiar atividades e projetos do Estado,

em especial as ações definidas na Lei nº 19.417, de 2011, sendo elas: infraestrutura,
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mobilidade urbana e segurança pública.

Além disso, autoriza o Poder Executivo a oferecer, como garantia para a realização

da operação, as cotas das receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157 e

159, incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição da República.

A  proposição  ainda  prevê  que  os  recursos  provenientes  da  operação  serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o orçamento consignará,

anualmente,  os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  relativas  à

amortização do principal, dos juros e dos demais encargos pertinentes.

Ressaltamos que a análise desta Comissão se restringe à análise dos aspectos

jurídico-constitucionais da matéria.

A autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo Estado, na

forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal –, faz-se necessária por força do disposto no art. 32, § 1º,

I, da mencionada norma e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira. De

acordo com o art. 61, IV, desta, compete à Assembleia Legislativa dispor sobre dívida

pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito  depende também  do cumprimento  do  que

dispõe o art. 167, III, da Constituição Federal, que veda a realização de operações de

crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo

Poder Legislativo por maioria absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal  requisito  previsto  nesse artigo  é que o pleito  formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos que demonstre

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação  deverá  também  obedecer  às  condições  e  aos  limites  fixados  pelo

Senado,  especialmente  às  regras  estabelecidas  nas  Resoluções  nº  40,  de

20/12/2001, e nº 43, de 21/12/ 2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas
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por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado Federal, nas já mencionadas resoluções.

No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que trata o art. 157,

para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos

para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  deixamos  a  análise  para  a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, competente para tanto.

Por último, apresentamos a Emenda n° 1, no intuito de corrigir erro material, uma

vez que a lei referida no parágrafo único do art. 1º da proposição não atualiza o Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado,  mas  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.702/2011, com a Emenda n° 1 a seguir redigida.

EMENDA N° 1

Dê-se ao “caput” do Parágrafo único do art. 1° da p roposição a seguinte redação:

“Art. 1° – (…)

Parágrafo  único  –  A operação  de  que  trata  o  'caput'  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG –, a seguir relacionadas:”.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Luiz Henrique

- Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.703/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Japan  Bank  for  International

Cooperation – JBIC -, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito junto ao Japan Bank for International Cooperation no valor equivalente a até

US$500.000.000,00, destinados à execução de ações do Programa Minas Logística.

Segundo a proposição, os recursos da operação serão utilizados no financiamento de

ações  referentes  a  infraestrutura  rodoviária  definidas  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado.

A proposição autoriza o Poder Executivo a oferecer, como contragarantia à União,

as receitas tributárias previstas no art. 155 e os recursos indicados nos arts. 157 e

159,  I,  “a”,  e  II,  da  Constituição  da  República.  Dispõe  ainda  que  os  recursos

provenientes da operação serão consignados como receita orçamentária do Estado e

que  o  orçamento  do  Estado  consignará  anualmente  os  recursos  necessários  ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de

juros e demais encargos pertinentes.

Inicialmente,  cabe-nos  esclarecer  que  a  esta  Comissão  incumbe  a  análise  dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.
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Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo  Estado  faz-se  necessária  por  força  do  disposto  no  art.  32,  §  1º,  I,  da  Lei

Complementar  nº  101,  de  2000,  e  nos  arts.  61,  IV,  e  90,  XVIII,  da  Constituição

mineira. De acordo com o citado art. 61, IV, compete à Assembleia Legislativa dispor

sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A  efetivação  da  operação  de  crédito,  além  da  necessidade  de  autorização

legislativa,  depende  do  cumprimento  do  que  dispõe  o  art.  167,  III,  da  Carta  da

República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante

das  despesas  de  capital,  ressalvadas  as  autorizadas  mediante  créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo

por maioria absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal  requisito  previsto  nesse artigo  é que o pleito  formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação deverá também obedecer às regras estabelecidas nas Resoluções nºs

40, de 2001, alterada pela Resolução nº 5, de 2002, e 43, de 2001, alterada pelas

Resoluções nºs 3, de 2002; 67, de 2005; 21, de 2006; 32, de 2006; 40, de 2006; 6, de

4 de junho de 2007;  49,  de  2007;  48,  de 2008,  e  2,  de  2009,  todas do Senado

Federal.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele

controladas, será verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que fundamenta o

pleito  deverá  considerar  a  existência  de  prévia  e  expressa  autorização  para  a

contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais; a

inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos  provenientes  da

operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo Senado Federal –

no caso,  nas já mencionadas resoluções – e a autorização específica do Senado

Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para
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a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

Observamos, porém, que a lei referida no parágrafo único do art. 1º da proposição

não atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, mas o Plano Plurianual

de Ação Governamental, pelo que apresentamos a Emenda nº 1 simplesmente para

corrigir essa imprecisão.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  trata-se  de  matéria  a  ser

examinada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.703/201, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao Parágrafo único do art. 1º da proposição a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

Parágrafo único – A operação de que trata o “caput” deste artigo tem por objetivo

financiar  atividades  e  projetos  do  Estado,  em  especial  as  ações  referentes  a

infraestrutura  rodoviária,  definidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  –

PPAG.”.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

21/2011

Comissão Especial

Relatório

Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Paulo Guedes, a Proposta de Emenda à Constituição

nº 21/2011 dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.

Aprovada em 1º turno  com a Emenda nº 1,  a proposição retorna a este órgão
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colegiado para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposta em análise pretende dar nova redação ao art. 256 da Constituição do

Estado, incluindo, entre as datas previstas no dispositivo, o dia 8 de dezembro, Dia

dos Gerais, e renomeando o dia 16 de julho, que passa a se denominar Dia de Minas.

Estabelece,  ainda,  que  a  semana  em  que  recair  o  dia  8  de  dezembro  será

denominada Semana dos Gerais e constituirá período de celebrações cívicas em todo

o território mineiro, ao lado da Semana de Minas. Por fim, determina que a Capital do

Estado será transferida simbolicamente para o Município de Matias Cardoso no Dia

dos Gerais.

No  1º  turno,  esta  Comissão  alterou,  por  meio  da  Emenda  nº  1,  o  art.  1º  da

proposição,  substituindo  a  expressão  “Dia  das  Gerais”  por  “Dia  dos  Gerais”,  por

entender que, no que toca à terminologia, os campos que se estendem pelo território

brasileiro  e  que  são  vistos  como  parte  da  geografia  do  sertão  sempre  foram

conhecidos regionalmente como “os gerais”.

Por uma questão de coerência, entendemos que a expressão “Semana das Gerais”,

prevista no art. 1º da proposta, também deve ser alterada, dando lugar à expressão

“Semana dos Gerais”, uniformizando a terminologia adotada pela proposição.

Conforme ressaltado no 1º turno, a proposta em tela tem por objetivo reconhecer o

papel fundamental do Norte de Minas na história da sociedade mineira e contribuir

para a transformação simbólica dessa região.

Por sua vez, é importante esclarecer que o Dia de Minas e o Dia dos Gerais não

são considerados data magna do Estado, que é apenas uma, no caso, o dia 21 de

abril, Dia de Tiradentes. Para que não haja dúvida na interpretação da futura norma,

propomos a alteração do dispositivo da proposição em questão, conferindo clareza ao

texto legal.

A esse respeito, é válido lembrar que a Lei Federal no 9.093, de 12/9/95, determina

que é feriado civil a data magna do Estado fixada em lei estadual, não dando margem

a dúvida quanto à existência de apenas uma data magna.
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Assim,  a  proposição  em  análise  está  em  consonância  com  os  preceitos

constitucionais  vigentes,  merecendo,  pois,  a  aprovação  desta  Casa  Legislativa.

Entretanto,  a  fim  de aprimorar  a  redação  da  proposição,  conforme  já  destacado,

sugere-se, ao final, as Emendas nºs 1 e 2.

Conclusão

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

Constituição nº 21/2011, com as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido em 1º turno.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 256 da Constituição do Estado, a que se refere o art. 1º da

proposição, a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

'Art. 256 – São considerados:

I – data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de Tiradentes;

II – Dia de Minas o dia 16 de julho;

III – Dia dos Gerais o dia 8 de dezembro.'.”.

EMENDA N° 2

Substitua-se, no § 1º do art. 256 da Constituição do Estado, a que se refere o art. 1º

da proposição, a expressão “Semana das Gerais” por “Semana dos Gerais”.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente - Luiz Henrique, relator - Antônio Carlos Arantes -

Rômulo Viegas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2011

(Redação do Vencido)

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  – O art.  256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 256 – São consideradas datas magnas do Estado o dia 21 de abril, Dia de

Tiradentes, o dia 16 de julho, Dia de Minas, e o dia 8 de dezembro, Dia dos Gerais.

§ 1º – As semanas em que recaírem os dias 16 de julho e 8 de dezembro serão

denominadas  Semana  de  Minas  e  Semana  das  Gerais,  respectivamente,  e
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constituirão períodos de celebrações cívicas em todo o território do Estado.

§ 2º – A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Ouro

Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Mariana no dia 16 de julho, e para a cidade

de Matias Cardoso no dia 8 de dezembro.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.292/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.292/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1. Retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.292/2011, na forma aprovada em Plenário, autoriza o Poder

Executivo  a  alienar  os  seguintes  imóveis:  uma  loja  comercial  do  Edifício  Monte

Parnaso,  situado na Rua Andaluzita,  nº  45,  Bairro Anchieta;  dez lojas  no Edifício

Inconfidentes, situado na Rua Inconfidentes, nº 1.001, Bairro Savassi; e 26 salas e 20

vagas  de garagem no Edifício  Ponto  Sul,  situado  na Avenida  Nossa Senhora  do

Carmo, nº 1.890, Bairro Sion, todos no Município de Belo Horizonte.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  os  recursos

provenientes da alienação desses imóveis serão creditados na conta Alienação de

Bens e classificados como Receita de Capital, de acordo com o disposto no art. 44 da

Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

O projeto determina, ainda no art. 2º que a venda será precedida de avaliação e

licitação, na modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –; e, no art. 3º, revoga o

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.249, de 1966, que autoriza a aquisição de parte

de imóvel destinado à sede da Diretoria de Esportes de Minas Gerais.
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É  importante  observar  que  atos  que  envolvam  o  patrimônio  público,  como  a

alienação ou a aquisição onerosa, somente podem ser realizados pela administração

pública  com  a  autorização  desta  Assembleia  Legislativa.  Trata-se  de  exigência

prevista no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e no §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Outros requisitos impostos pelo ordenamento jurídico são a existência de interesse

público,  a  avaliação  prévia  e  a  licitação.  O  primeiro  se  justifica  porque  o  Poder

Executivo se encontra instalado no complexo da Cidade Administrativa, mas continua

com as  despesas de manutenção desses  bens,  que  se  encontram  desocupados.

Assim, o mais adequado é sua alienação.

Para a avaliação prévia, foram elaborados laudos técnicos para a aferição do valor

dos imóveis que chegaram às quantias de R$1.650.000,00 para a loja do Edifício

Monte Parnaso; R$2.500.000,00 para o conjunto de lojas do Edifício Inconfidentes; e

R$6.020.000,00 para as salas e vagas de garagem do Edifício Ponto Sul.

Com  relação  à  necessidade  de  licitação,  princípio  inafastável  do  processo  de

alienação de bens públicos, está devidamente prevista no art. 2º do projeto de lei em

análise e ficará a cargo de comissão a ser designada pela Seplag.

Cabe lembrar que a revogação do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.249, de

1966, pelo art. 3º da proposição em tela, justifica-se pela nova realidade estrutural da

administração estadual.

Em  decorrência  dessas  considerações,  reafirmamos  o  entendimento  desta

Comissão de que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.292/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente  -  Doutor  Viana,  relator  -  Ulysses  Gomes -  Tiago  Ulisses  -
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Adalclever Lopes - Célio Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 2.292/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alienar,  por  meio  de  venda,  os

seguintes imóveis, situados no Município Belo Horizonte:

I – loja comercial registrada sob o nº 33.546, no Cartório do 2º Ofício de Registro de

Imóveis de Belo Horizonte e situada no Edifício Monte Parnaso, no terreno formado

pelos lotes 11 e 12 do quarteirão 9-E da 2ª seção suburbana, na Rua Andaluzita, nº

45, Bairro Anchieta;

II – loja 12, registrada sob o nº 68.732; loja 13, registrada sob o nº 68.733; loja 18,

registrada sob o nº 68.737; loja 20, registrada sob o nº 68.740; loja 21, registrada sob

o nº 68.741; loja 22, registrada sob o nº 68.742; loja 23, registrada sob o nº 68.743;

loja  24,  registrada sob o nº  68.744;  loja  25,  registrada sob  o nº  68.745;  loja  26,

registrada sob o nº 68.746, todas registradas no Cartório do 6º Ofício de Registro de

Imóveis de Belo Horizonte e situadas no Edifício Inconfidentes, no terreno formado

pelos  lotes  nºs  17-A,  18-A,  19  e  20  da  quadra  5  da  5ª  seção  urbana,  na  Rua

Inconfidentes, nº 1.001, Bairro Savassi; e

III – sala 301, registrada sob o nº 48.017; sala 302, registrada sob o nº 48.018; sala

402,  registrada sob o nº  48.020;  sala  501,  registrada sob o nº  48.029;  sala 508,

registrada sob o nº 48.036; sala 602, registrada sob o nº 48.040; sala 604, registrada

sob o nº 48.042; sala 605, registrada sob o nº 48.043; sala 606, registrada sob o nº

48.044; sala 607, registrada sob o nº 48.045; sala 608, registrada sob o nº 48.046;

sala 703, registrada sob o nº 48.051; sala 705, registrada sob o nº 48.053; sala 905,

registrada  sob  o  nº  48.073;  sala  1101,  registrada  sob  o  nº  48.089;  sala  1103,

registrada  sob  o  nº  48.091;  sala  1105,  registrada  sob  o  nº  48.093;  sala  1107,

registrada  sob  o  nº  48.095;  sala  1201,  registrada  sob  o  nº  48.099;  sala  1203,

registrada  sob  o  nº  48.101;  sala  1205,  registrada  sob  o  nº  48.103;  sala  1301,

registrada  sob  o  nº  48.109;  sala  1303,  registrada  sob  o  nº  48.111;  sala  1306,

registrada  sob  o  nº  48.114;  sala  1401,  registrada  sob  o  nº  48.119;  sala  1402,
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registrada sob o nº 48.120; vaga de garagem nº 12, registrada sob o nº 47.943; vaga

de garagem nº 15, registrada sob o nº 47.946; vaga de garagem nº 19, registrada sob

o nº 47.950; vaga de garagem nº 36, registrada sob o nº 47.967; vaga de garagem nº

37, registrada sob o nº 47.968; vaga de garagem nº 38, registrada sob o nº 47.969;

vaga  de  garagem  nº  39,  registrada  sob  o  nº  47.970;  vaga  de  garagem  nº  40,

registrada sob o nº 47.971; vaga de garagem nº 41, registrada sob o nº 47.972; vaga

de garagem nº 44, registrada sob o nº 47.975; vaga de garagem nº 45, registrada sob

o nº 47.976; vaga de garagem nº 46, registrada sob o nº 47.977; vaga de garagem nº

47, registrada sob o nº 47.978; vaga de garagem nº 50, registrada sob o nº 47.981;

vaga  de  garagem  nº  61,  registrada  sob  o  nº  47.992;  vaga  de  garagem  nº  67,

registrada sob o nº 47.998; vaga de garagem nº 74, registrada sob o nº 48.005; vaga

de garagem nº 75, registrada sob o nº 48.006; vaga de garagem nº 76, registrada sob

o nº 48.007; vaga de garagem nº 77, registrada sob o nº 48.008, todas registradas no

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte e situadas no Edifício

Ponto Sul, no terreno formado pelos lotes 43, 48-A e parte do lote 46 da quadra 101

da 2ª seção suburbana, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1.890, Bairro Sion.

Parágrafo único – Os recursos provenientes da alienação de que trata o “caput”

serão  creditados  na  conta  Alienação  de  Bens  e  classificados  como  Receita  de

Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 2° – A venda de que trata esta lei será preced ida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Art.  3º  – Fica revogado o parágrafo único do art.  1º  da Lei  nº  4.249,  de 15 de

setembro de 1966.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 52ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/12/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

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

-  Palavras do  Deputado Doutor  Viana -  Entrega de placa -  Palavras do Sr.  José

Fernando Coura - Exibição de vídeo - Apresentação musical - Palavras da Secretária

Dorothea Werneck - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis  Pinheiro -  Adelmo Carneiro Leão -  Antônio Júlio  -  Carlos Henrique -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Durval Ângelo - Ivair Nogueira - João

Leite - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sindicato da Indústria Mineral

do Estado de Minas Gerais – Sindiextra – pelos 20 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Dorothea Werneck,

Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o Governador

do Estado, Antonio Anastasia; e os Exmos. Srs. José Fernando Coura, Presidente do
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Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -; Deputado Gil

Pereira,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e

Mucuri  e  do  Norte  de  Minas;  Vereador  Pablo  César-Pablito  -,  representando  a

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Olavo Machado Jr., Presidente da Federação

das Indústrias do Estado de Minas Gerais -  Sistema Fiemg -;  e  Deputado Doutor

Viana, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Paulo  Sérgio  Machado  Ribeiro,  Subsecretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico;  Ilmar  Bastos,  Assessor  Especial  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Fábio  Veras,  Secretário  Adjunto  de

Desenvolvimento Econômico; ex-Deputado Fábio Avelar, Presidente da Previminas;

Luiz  Custódio  Cotta  Martins,  Presidente  da  Associação  das  Indústrias

Sucroenergéticas  de  Minas  Gerais  –  Siamig  –  ;  Getúlio  Gontijo  de  Amorim,

representando Marcos Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF; Mário Werneck,

Presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  da  OAB-MG;  Carlos  Lindenberg,

Presidente e Diretor do jornal “Tudo” e Presidente do Centro de Cronistas Políticos de

Minas Gerais – Ceppo – ,  por meio de quem estendemos nossas saudações aos

jornalistas  e  demais  presentes.  Registramos  também  a  presença  de  diversos

Prefeitos,  Vereadores,  funcionários  do  Sindiextra,  parceiros,  fornecedores  e

colaboradores.

Leitura de Mensagens

O locutor -  Gostaríamos de fazer  a leitura de mensagem enviada pelo Senador

Aécio  Neves.  (-Lê:)  “Caro Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro,  recebi,  honrado e

agradecido,  o  atencioso  convite  dessa  Assembleia  Legislativa  para  participar  da

reunião especial  em homenagem ao Sindicato  da Indústria  Mineral  do Estado de

Minas  Gerais,  que  se  realizará  hoje,  dia  1º  de  dezembro,  na  cidade  de  Belo

Horizonte. Apresento meus cumprimentos ao Deputado Doutor Viana pela iniciativa,

com  extensíveis  saudações  a  todos  os  Deputados  da  Assembleia  Legislativa  de

Minas Gerais, pela aprovação de tão honrosa reunião especial. Infelizmente, nesse

mesmo  dia,  a  rápida  agenda  política  já  me  obriga  a  participar  de  outro  evento
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igualmente  importante,  porém  firmado  com  bastante  antecedência.  Parabéns  ao

Sindiextra  pelos  20  anos  de  sua  fundação  e  incessante  trabalho  em  prol  dos

profissionais  da  mineração  em  nosso  Estado  de  Minas  Gerais.  Cordialmente,

Senador Aécio Neves.”

Mensagens contendo semelhante teor foram enviadas pelos Exmos. Srs. Márcio

Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, e Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de

Belo Horizonte, em que expressam pesar por não poderem se fazer presentes em

razão também de compromissos previamente agendados.

Execução do Hino Nacional

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

apresentado em vídeo produzido pelo Sindiextra e executado pela Academia Militar

das Agulhas Negras.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Doutor Viana

Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de Minas  Gerais,  colega  e

amigo  Dinis  Pinheiro;  meu  prezado  amigo  José  Fernando  Coura,  Presidente  do

Sindiextra,  homenageado  na  noite  de  hoje,  porque  está  sendo  homenageada  a

família minerária de Minas Gerais, por meio do Sindiextra. Ao cumprimentar a família

do  setor  mineral  do  nosso  Estado,  por  intermédio  de  sua  pessoa,  cumprimento

também toda a sua família aqui presente: D. Maria Luci, sua esposa, e seus filhos

Luciana, Fernando e Rafael. É uma alegria muito grande mostrar a união da família

do setor mineral e da sua família propriamente dita.

Cumprimento  também  a  amiga  Dorothéa  Werneck,  Secretária  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico, com muita alegria representando o nosso Governador

Antonio Anastasia; colega Deputado e amigo Gil Pereira, ilustre e digno Secretário de

Estado  de Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte  de

Minas.  É uma alegria  recebê-lo  novamente  em nossa Casa,  da  qual  também faz

parte.  Saúdo  o  Vereador  Plabito,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte, liderança jovem e de grande futuro. Cumprimento o Olavo Machado Jr.,

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a nossa querida

Fiemg. Saúdo também todas as autoridades, Diretores e Presidentes de associações,
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mineradoras,  empresas,  entidades,  imprensa;  os  funcionários  da  Casa;  os

funcionários  do  meu  gabinete;  telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia;  minhas  senhoras,  meus  senhores.  De forma carinhosa,  cumprimento

também a banda de música, orgulho do Fernando Coura, que, há muito tempo, diz

que a banda de música D. Silvério está aqui. Disse-lhe que D. Silvério todo está aqui,

porque a banda está aqui e a outra banda, que é ele, está aqui também.

Lembro-me muito bem de que há 5 anos estivemos aqui reunidos para celebrar,

àquela  época,  os  15  anos  de  atuação  do  Sindiextra.  Hoje,  para  nossa  alegria  e

felicidade, estamos novamente nesta Assembleia Legislativa de Minas Gerais para

homenagear os 20 anos de existência e atuação desse pujante sindicato. Nesta noite,

diante de tão seleta plateia e ilustres autoridades, manifesto a minha satisfação por

esta oportunidade de aplaudir e confraternizar, com todos os senhores e senhoras, os

20  anos  bem  vividos  do  Sindiextra,  pelo  efetivo  trabalho  de  ser  parceiro  da  boa

mineração.  A nossa Casa Legislativa tem consciência da importância de apoiar  e

defender o equilíbrio  econômico,  social  e  ambiental  na extração mineral  de nosso

Estado.

É  muito  bom  receber  as  manifestações  de  vários  setores  da  sociedade,

reconhecendo serem justas as homenagens que prestamos ao Sindiextra - uma vez

que o nosso requerimento foi apoiado por unanimidade nesta Casa -, ao sindicato

que, por duas décadas, demonstrou o seu trabalho e a sua luta.

Continuaremos solidários ao setor produtivo da mineração, segmento relevante do

desenvolvimento de Minas e do Brasil. Somos o maior Estado minerador do País. O

setor  é  responsável  pelo  respeito  à  natureza.  Os  exemplos  de  restauração  e

conservação são muitos.

Quero  citar  um  para  relembrar,  porque  muitos  não  sabem  que  o  Parque  das

Mangabeiras, cartão de visita ecológico de nossa Capital, foi uma mineração. A Mata

do Jambreiro e mais 17 áreas de preservação foram feitas pela Vale. Citando a Vale,

há  tantas  outras  empresas  que  também  têm  essa  mesma  preocupação  e  esse

mesmo  trabalho.  Elas  trabalham  na  preservação  do  nosso  meio  ambiente,  tão

importante para o bem de todos nós. Os bons exemplos são muitos e partem da

maioria  absoluta  das  mineradoras,  responsáveis  e  comprometidas,  apoiadas  pelo
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Sindiextra e por todos nós, que sabemos valorizar as empresas e os empresários

sérios, promotores de emprego e renda, construtores e parceiros do desenvolvimento

e do progresso sustentável de nosso Estado.

Sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Mineral Eliezer Batista

da  Silva,  e,  junto  com  a  maioria  absoluta  dos  Deputados  desta  Casa,  que  a

subscreveram,  apoiamos  todos  que  trabalham  de  forma  produtiva  e  com

responsabilidade consciente, mas também cobramos daqueles que são poucos, mas

existem,  que  não  fazem a  prevenção de  acidentes  e  desrespeitam  os  pilares  da

sustentabilidade ecológica, econômica e social.

Tem  de  existir  harmonia  nessas  questões  essenciais  ao  desenvolvimento  com

equilíbrio,  apoiado  por  todos  nós.  Aqui,  distinguimos  a  presença  de  todos  os

Deputados que também honram essa noite festiva da Assembleia Legislativa. A eles,

que  apoiaram  nosso  requerimento,  quero  lhes  dizer  que,  ao  longo  dos  anos,

acompanho  o  trabalho  do  Sindiextra.  Orgulhamo-nos  de  ser  parceiros  de  sua

diretoria,  que faz um trabalho sério e firme, capitaneado pelo líder José Fernando

Coura,  essa  figura  humana  extraordinária,  dedicada  e  competente,  um  líder

inconteste, timoneiro desse bravo sindicato. Ele também tem tido um desempenho

brilhante no sentido de apoiar as empresas sindicalizadas, sempre voltadas a uma

indústria mineral de resultado, geradora de emprego, crescimento e desenvolvimento,

melhorando a relação do setor público e privado, além do setor social ou comunitário

onde atuam.

Quando falamos em produção mineral,  Minas Gerais,  como o próprio nome diz,

ostenta,  há  muitos  anos,  a  liderança  em  nosso  país,  possuindo  características

diversificadas das substâncias produzidas. Ele também se destaca pelos meios de

produção usados, que vão desde o garimpo aos mais sofisticados métodos de lavra e

beneficiamento,  tendo  como resultado  a  criação  de  pequenas,  médias  e  grandes

empresas de mineração.

A indústria mineral de Minas Gerais representa 35% da produção nacional de bens

primários  minerais,  as  exportações  atingem  mais  de  7,5  bilhões  de  dólares  e

representam  15%  do  total  brasileiro.  Os  produtos  minerais  e  de  origem  mineral

correspondem a 50% do valor total das exportações do Estado. Nos 250 Municípios
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que apresentaram atividades de mineração regular, áreas concedidas, a mão de obra

empregada é de cerca de 30 mil empregos diretos, dos quais grande parte de nível

superior,  estando  excluídos  o  pessoal  ligado  aos  garimpos,  lavra  rudimentar  e

terceirização.

Convém ainda observar que o ciclo industrial de produção mais completo que existe

é o da mineração, que vai do minério de ferro ao calcário, ao zinco, ao gusa, ao aço e

ao automóvel.

Dependemos,  pois,  direta  ou  indiretamente,  da  mineração,  seja  em  nossas

residências, seja em nosso trabalho, seja em nosso lazer.

A Assembleia Legislativa não poderia deixar de homenagear essa grande parcela

produtiva, geradora de emprego e recursos, que contribui para o desenvolvimento

sustentável,  com  consciência,  trabalhando  para  uma  mineração  com

responsabilidade, aqui muito bem representada pelos 20 anos do Sindiextra.

Depois, com muita alegria homenageamos o Sindiextra, a sua diretoria, na pessoa

do seu Presidente  José Fernando Coura,  seus funcionários  e todas as empresas

sindicalizadas pelos 20 anos de sua frutífera existência. Parabéns, Sindiextra. Votos

de um futuro sempre com muito sucesso. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia,

fará a entrega ao Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, de placa alusiva

a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Fundamental

para  o  desenvolvimento  da  civilização,  para  a  qualidade  de  vida  e  avanço  da

sociedade moderna, a mineração é vocação e história de Minas Gerais. Consciente

da impossibilidade de um país se desenvolver sem empresas fortes e consolidadas, o

Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais – Sindiextra – empenha-se

com veemência na defesa dos interesses de seus associados e no desenvolvimento

da indústria mineira. Em consonância com a sustentabilidade e a responsabilidade

social,  a  instituição  busca  também  promover  o  bem-estar  das  comunidades

mineradoras.  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  reconhece  o  valor  do

Sindiextra  para  o  Estado  e  rende  a  ele  justa  homenagem  por  seus  20  anos  de

existência.”
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O Sr. Presidente - Que o ilustre Deputado Doutor Viana possa acompanhar-nos.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Fernando Coura

Exmo. Sr.  Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa; Exma.

Sra.  Dorothea  Werneck,  Secretária  de  Desenvolvimento  Econômico,  neste  ato

representando  o  Governador  Antonio  Anastasia;  prezado  conterrâneo  Pablito,

representando a Câmara de Belo Horizonte – Prefeito José Maria,- a mãe dele é de

Dom Silvério, mais um –; prezado amigo e companheiro Gil Pereira, Secretário de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas; Exmo.

Sr. Olavo Machado Júnior, nosso líder maior, Presidente da nossa Fiemg, que tem

neste momento, sob sua batuta, a retomada das questões pró-Minas Gerais. É muito

importante neste momento, Presidente Olavo, essa sua luta, vontade e garra para

unir toda Minas, para as questões pertinentes ao nosso desenvolvimento. Prezado

amigo Deputado Doutor Viana, Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria

Mineral  Eliezer  Batista  da  Silva  e  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem.

Tinha preparado um discurso, mas o Juninho Starling me pediu que eu falasse com

o coração,  e assim farei,  saudando inicialmente os parlamentares aqui  presentes,

amigos de longa data, companheiros e compreendedores do papel que exercemos à

frente  de  uma entidade de  classe,  defendendo  a  indústria.  Todos  podem ver,  no

centro do brasão de Minas, dois martelos cruzados para cima, o que, na linguagem

mundial da mineração, significa mina em atividade. E no centro há uma lanterna de

mineiro. Nada é mais marcante para nossa identidade que o brasão de nosso Estado.

E queria saudar os Deputados na figura dos meus amigos Deputado Adelmo Carneiro

Leão, da nossa querida Uberaba; Deputado Antônio Júlio, ex-Presidente da Casa;

Deputado  Carlos  Henrique,  companheiro  e  amigo;  Deputado  Célio  Moreira,

Presidente da Comissão de Meio Ambiente; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que além

de tudo representa nossa querida Ouro Fino; Deputado Durval Ângelo, nosso querido

e estimado amigo; Deputado Ivair Nogueira, nosso querido companheiro de Betim;

Deputado João Leite; Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Minas

e Energia; Deputado Sebastião Costa; Deputado Tiago Ulisses, meu companheiro e
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amigo. Citar os Deputados e essa presença multipartidária, Deputado Adelmo, já nos

engrandece.

Comemorar 20 anos é pouco, é a passagem da juventude para a maioridade, mas,

em 20 anos, construímos uma entidade que tem, antes de tudo, o compromisso com

a  responsabilidade.  Defendemos  uma  mineração  que  tenha  em  sua  base  a

sustentabilidade  ambiental,  o  compromisso  com  sua  função  social  e  a

competitividade. Isso só é possível contando com meus companheiros e empresários

aqui presentes, além de tantas outras entidades presentes, que gostaria de tentar

nominar: meu querido amigo e incentivador Mário Werneck, brilhante ambientalista,

advogado dos mais competentes de Minas Gerais, Presidente da Comissão de Direito

Ambiental da OAB, acompanhado do Maurício Werkema, também advogado, jovem,

que preside a Comissão de Direito Minerário da OAB. Nunca poderia deixar de citar

meu querido  Presidente  Ângelo  Machado,  essa figura  que  tão  bem representa  e

traduz a imagem de Minas Gerais e que nos apoia e ajuda a encontrar caminhos;

meus companheiros de diretoria,  tão presentes aqui,  Deputado Dalmo, como meu

querido Juninho, o Willer, o Zé Naldo e o Eduardo Ferreira, que foi o responsável por

fazer com que eu estivesse à frente do Sindiextra em um momento difícil, no ano de

2001.  Cito  ainda  meus  companheiros  Hélcio  Guerra,  João  Lúcio,  Celso  Castilho,

Nicolau  Pittella  e  tantos  outros  aqui  presentes.  E  ainda  a  presença marcante  da

imprensa. Vejo aqui figuras que muito nos honram: Luiz Firmino, mais competente

jornalista da área ambiental do País, que edita a revista “Ecológico” e que é, sem

sombra de dúvida, a marca e a presença de Minas no jornalismo nacional. Ontem

houve a cerimônia maravilhosa da entrega do Prêmio Hugo Werneck, com a presença

de  várias  empresas  dos  setores  da  mineração  para  receberem  o  prêmio.  Os

competentes jornalistas Paulo César de Oliveira, Carlos Viana e Carlos Lindenberg,

essa figura máxima do jornalismo mineiro, Presidente do Ceppo, que é o centro de

cronistas políticos, meu caro Presidente Dinis Pinheiro. Portanto, tendo esses amigos,

esse conjunto e a minha família aqui presente, completa-se a família da mineração.

Minha esposa Lucy, meus filhos Luciana, Fernando e Rafael.

Meu querido amigo Carlos Henrique, não poderia deixar de ter a presença do José

Maria Soares, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas
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do Estado de Minas Gerais. Esse é um valente combatente, defensor das causas, da

honra do trabalho, das melhorias das condições, melhores salários e dignidade para

os  trabalhadores,  que  representa,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  230  mil

trabalhadores em nosso Estado. Meu querido amigo Luís Custódio, Presidente do

Sindicato do Açúcar e do Álcool, hoje é uma figura que representa Minas Gerais no

fórum das decisões do setor sucroalcooleiro.

Dizem que o melhor vice é o que não fala, que não incomoda, mas que te apoia,

como é o caso de Leonídio Pontes Fonseca, meu companheiro de Vice-Presidência

nesses últimos 10 anos. Tudo isso, meu querido amigo Fábio Avelar, traduz nessa

homenagem o que sintetiza meu querido conterrâneo e amigo José Maria Repolês,

Prefeito  da  minha  amiga  Dom  Silvério.  Essa  cidade  é  tão  importante  no  Médio

Piracicaba que a nossa na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio

Piracicaba é  presidida  pelo  Prefeito  de  Dom Silvério,  acompanhado do seu Vice-

Prefeito Dom Bosco Coelho, do nosso Presidente da Câmara de Vereadores de Dom

Silvério, o nosso amigo Vampirinho - não precisam ficar com medo, pois ele é gente

muito boa.

Não poderia deixar de citar os companheiros do Médio Piracicaba: o meu querido

amigo Geraldo Abade, Prefeito de Barão de Cocais; o Breno Starling, Vereador de

São Gonçalo do Rio Abaixo; o Gírson de Ávila, Presidente da Câmara de Bela Vista

de Minas; o nosso querido Prefeito Gentil, da nossa querida Rio Piracicaba; o Marcos,

o Leonan e o Carlos, Vereadores de Bela Vista. Registro também a representação do

Ministério Público aqui pela figura desse grande combatente Promotor Edson Baeta,

orgulho do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e de quem tenho a honra de

ser amigo pessoal.

Para  abrilhantar,  não  poderia  deixar  de  trazer  a  minha  banda,  pois  uma  festa

mineira sem banda e sem foguete não é uma festa.  O Presidente disse que não

poderia ter foguete aqui dentro, mas trouxemos a banda, viu, meu querido Olavo? A

banda  da  nossa  Dom  Silvério  veio  para  abrilhantar.  A maior  marca  de  20  anos,

Deputado Juninho Araújo, é ser reconhecido como legítimo representante da indústria

minerária do Estado de Minas Gerais.

Não  poderia  deixar  de  encerrar  agradecendo  a  todos  os  meus  associados,
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colaboradores, funcionários e a toda equipe da Fiemg, que tem com o Sindiextra,

meu querido Olavo, um tratamento “vip” e excepcional. A nossa casa Fiemg tem no

seu Sindiextra um filho querido. Isso tudo leva ao reconhecimento dos meus poucos

funcionários, mas queridos e grandiosos: a Liliane, Anildes, Juninho Starling, Fábio e

Márcio. São poucos, mas são grandes, fortes e com o apoio da Fiemg, Trajano, dão a

dimensão verdadeira do Sindiextra. Digo, Deputado Doutor Viana, que a marca do

Sindiextra é muito maior do que ele próprio, mas o que vale na vida são as ações, os

exemplos e a participação.

Deputado Carlos Henrique, a esta Casa nunca negamos a nossa presença. Sempre

estivemos aqui. Estamos abertos a discutir com responsabilidade as questões que

possam levar adiante, meu querido Paulo César, o desenvolvimento da nossa Minas

Gerais. Gostaria de encerrar com uma frase do Prof. Gorceix, fundador da Escola de

Minas de Ouro Preto, que é hoje, Paula, marcante e traduz o momento da mineração

no Estado. Minas Gerais tem um coração de ouro num peito de ferro. Muito obrigado

e boa noite.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, convidamos os presentes a ouvir a Corporação Musical

Municipal Padre Felisberto, do Município de Dom Silvério, que tem como patrono o

Sr. José Fernando Coura, sob a regência do maestro Marcos Leandro Cardoso, que

apresentará  as  seguintes  músicas:  “Trompeta  de  Espanha”,  arranjo  de  Adalberto

Serra; “Maestro Adoastro”, arranjo de Joaquim Antônio Neagele; e “Seleção de Tim

Maia”, arranjo do Sgtº França.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Secretária Dorothea Werneck

Meu  caro  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado Dinis Pinheiro; Deputado Doutor Viana, que teve essa iniciativa tão boa de

nos trazer para esse dia de festa na Assembleia em homenagem ao Sindiextra, meu

colega,  parceiro  de  trabalho,  Deputado  Gil  Pereira;  Pablito,  Paulo  César,
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representando aqui a Câmara Municipal de Belo Horizonte; meu colega, meu chefe

Olavo Machado;  nosso homenageado de hoje,  José Fernando Coura. Quero falar

aqui  algumas  poucas  palavras,  sendo  a  primeira  obviamente  de  parabéns  pelo

reconhecimento  do  passado  e  pelo  desejo  de  um  futuro  brilhante  para  o  nosso

Governador Antonio Anastasia.

A segunda razão que eu gostaria lembrar é que falam demais de Dom Silvério e

Ponte Nova está ali pertinho. Explico a presença aqui do nosso Siamig. O que uma

associação de açúcar e álcool está fazendo em um evento de minério? É porque

somos  de  Ponte  Nova  e  sabemos  que  a  nossa  goiabada  cascão  vale  ouro.  De

alguma forma temos de participar desse mesmo dia.

Perguntei  ao  nobre  Deputado  se  eu  iria  falar  por  uma  razão  simples:  eu  me

emociono muito cada vez que escuto o Hino Nacional.

Hoje,  na  apresentação  do vídeo,  ficou  claro  o  que  queria  compartilhar  com  os

senhores. Juro que foi a primeira vez que isso veio a minha cabeça. Vocês repararam

em nossa bandeira? Ela começa pelo ouro, que é nosso minério mais conhecido, a

origem da nossa história. Ele é o símbolo do nosso minério. O que é o verde? Nossa

floresta e nosso meio ambiente. O que é o azul, senão o nosso sol e nossas águas. E

vivem juntos. É o símbolo da nossa natureza e do nosso minério, do nosso país, do

equilíbrio  da  convivência,  como  disse  nosso  Mário  Werneck,  dessas  coisas  que

aparentemente  são contraditórias.  Elas  estão aí,  no nosso dia a  dia.  Nos bancos

escolares, aprendemos sobre nossa bandeira. Os nossos eventos homenageiam-na.

Hoje isso me veio muito forte. Nossa bandeira é o símbolo da união, do equilíbrio, da

convivência, daquilo que é nossa maior riqueza, o subsolo e nossa natureza e nosso

futuro, que é a preservação do meio ambiente. Para não ficar fora a nossa indústria,

Olavo, temos as estrelas, que vivem dessa riqueza que está em nosso subsolo. Isso

me veio tão forte que pedi ao nosso Deputado para dizer uma palavrinha. Essa é

minha  palavrinha.  Para  não  deixar  de  fora  nossa  bandeira  de  Minas,  peço  a

permissão ao nosso coro para fazer um desafio ao nosso Maestro Marcos Leandro.

Quero pedir-lhe um bis da nossa Oh, Minas Gerais! Muito obrigada e parabéns aos

mineradores do nosso Estado.

- Procede-se à apresentação musical.
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Palavras do Sr. Presidente

Exma Sra. Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais,

Dorothea  Werneck.  Sua  fala  engrandece  esta  solenidade,  representando,  neste

momento,  nosso  grande  líder  e  consultor  maior,  Governador  Antonio  Anastasia;

Exmo.  Sr.  José  Fernando  Coura,  Presidente  do  Sindiextra,  que  brilhantemente

preside essa instituição, que comemora 20 anos – aliás, assemelha-se um pouco à

minha  idade,  de  vida  pública,  evidentemente;  Exmo.  Sr.  Deputado  Gil  Pereira,

Secretário de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de

Minas, esse guerreiro valente do meu querido e amado Norte; Exmo. Sr. Vereador

Pablito, de Belo Horizonte, jovem liderança, dileto amigo, representando a Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente da Fiemg,

patrono  permanente  das  causas  nobres  da  indústria  mineira,  é  uma  alegria

recepcioná-lo;  Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, essa luz permanente na vida de

cada um de nós, com iniciativas sempre louváveis, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem. Parabéns, Deputado Doutor Viana. Estendo um abraço

afetuoso à sua esposa, que aqui está. De forma muito fraterna, saúdo a Lucy Coura

e, de forma carinhosa, seus filhos Luciana, Fernanda e Rafael. Quero cumprimentar a

minha esposa Adriana. Quero saudar ainda – é bom ter a oportunidade de rever e

reencontrar  amigas  e  amigos  –  o  Fenelon,  essa  preciosa  figura  humana.  Quero

cumprimentar o setor da atividade minerária e, de forma especial, abraçar a imprensa

mineira.  Quero  abraçá-la  com  intensidade,  nas  figuras  sempre  ilustres  do  Carlos

Viana e dos timoneiros Paulo César e Lindenberg. Sejam bem-vindos a esta Casa da

liberdade, dos mineiros e das mineiras.

Ministra Dorothea Werneck, brilhante, simples e objetiva, é verdade que o nosso

símbolo, a nossa bandeira, a nossa história, a nossa identidade, o nosso nascer, a

atividade minerária está intrinsecamente e duramente associada à história de Minas.

Se  Minas  é  este  Estado  vigoroso,  que  se  acentua,  que  se  apresenta  como

vanguardista  no  cenário  nacional,  é  porque  tem  a  oportunidade  de  ofertar  aos

mineiros e às mineiras oportunidades constantes e se caracterizar por essa profunda

mobilidade  social  que  estamos  testemunhando.  Governo  e  Estado  exitosos  e

vitoriosos,  Lindenberg,  é  governo que se  pauta  por  essa característica  marcante:
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oferecimento de oportunidades e, simultaneamente, a promoção da mobilidade social.

É isso o que se vê em Minas Gerais.

E  para  que  Minas  possa  se  revelar  ao  nosso  País  com  essa  face  tão  bonita,

vitoriosa e esplêndida, se fez, se faz e se fará imprescindível a participação sempre

pujante da atividade minerária. É o nosso nascer, como disse, a história do nosso

Estado e de cidades como Ouro Preto e tantas outras, Mariana, Itabirito, São João

del-Rei. É a atividade que está impregnada no coração de cada um de nós, na nossa

história, na nossa alma, nas nossas culturas. E essa atividade, Presidente Olavo, está

cada vez mais presente  no nosso mundo contemporâneo,  nas nossas atividades,

sejam  elas  a  agricultura,  sejam  as  telecomunicações,  o  transporte,  a  construção.

Enfim, em todas as instâncias, ela se faz forte, presente e pujante.

Portanto, nada mais justo que reverenciarmos a atividade minerária.  Muito mais

louvável ainda termos a oportunidade preciosa de enaltecer o papel dessa entidade

que se chama Sindiextra.

São 20 anos,  20 anos de abraço,  apoio e colaboração a esse desenvolvimento

socioeconômico do  Estado de  Minas  Gerais.  E,  para  orgulho  dos  mineiros,  nada

melhor que um sindicato ter à sua frente essa liderança do gabarito, da grandeza, do

estofo, do escol, dos atributos, da retidão, do caráter, da sensibilidade, da mineiridade

de Fernando Coura.

Se  hoje  a  atividade  minerária  desfruta  de  um  conceito  cada  dia  mais  elevado,

certamente esse conceito teve sua história  aprimorada com o trabalho e a marca

indelével  de  Fernando Coura,  essa figura  humana extraordinária  oriunda de Dom

Silvério. E aqui tenho a maravilhosa oportunidade de agradecer a Dom Silvério por

me acolher, mesmo a contragosto do Fernando Coura, mas sempre contando com a

benevolência de sua querida mãe. Nada melhor que reencontrá-los.

Hoje a Assembleia de Minas está sendo brindada com esse encanto representado

por essa banda musical. É muito bom e gratificante estar aqui com vocês. Portanto,

Fernando  Coura,  neste  momento  quero  desejar  à  atividade  minerária  sucesso.

Esperamos  que  continue  atuando  no  campo  da  responsabilidade,  do

desenvolvimento sustentável.  Conforme o mestre Paulino Cícero disse, esperamos

que ela continue abrindo novos horizontes para a humanidade, para cada um de nós,
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para o nosso povo e, acima de tudo, para as gerações vindouras.

Fico muito feliz de estar aqui ao lado de Deputados e Deputadas, dos senhores e

das  senhoras  -  revendo  o  querido  e  dileto  amigo  Fábio  Avelar,  este  defensor

gigantesco e vigoroso da atividade minerária sustentável – e de cada um de vocês,

corroborando com essa atividade que engradece, que prospera e que, certamente,

haverá de dar uma contribuição ainda maior no campo social, no campo econômico,

gerando empregos a cada dia de maior qualidade e participando ativamente. Sou um

duro defensor  dessa existência viva  e permanente da atividade minerária na vida

social dos mineiros. Isso é imperioso, e é importante que essa consciência esteja,

cada dia mais, fincada no conceito de atividade minerária responsável.

Quero desejar à mineração muito êxito e muita prosperidade e que, depois de anos,

de séculos, continue sendo essa estrela-guia em nosso setor econômico, em nossa

vida  e  no  crescimento  do  Estado  de  Minas  Gerais.  De modo especial,  Fernando

Coura, esperamos que você continue brilhando e sendo esse interlocutor do setor

junto  ao  poder  público,  ao  Ministério  Público,  aos  setores  ambientais,  a  todas

instituições e à nossa população, prezando e cultivando sempre esse patriotismo e

visão de futuro que realmente lhe conferem uma posição extraordinária à frente do

sindicato.  Vinte  anos  de  luta,  vinte  anos  de  vitórias  e  realizações.  Continue

avançando, caminhando, trilhando o caminho do bem, da prosperidade.

Desejo  aos  senhores  e  às  senhoras  sucesso,  luz,  trabalho,  destemor,  valentia,

patriotismo, sensibilidade, responsabilidade sustentável. A Assembleia de Minas está

de  parabéns.  Parabéns,  Deputado  Doutor  Viana,  por  abraçar  e  parabenizar  essa

atividade que contribuiu e continuará contribuindo efetivamente para o bem-estar de

Minas e de todos os brasileiros e brasileiras.

Mãos à obra. Vamos continuar trabalhando. Que Fernando Coura continue sendo

um artífice extraordinário dessa atividade que nos deu tantas alegrias e concederá ao

nosso  povo  e  à  nossa  gente  tantas  outras.  Espero  que  a  banda  musical  possa

retornar  muitas  outras  vezes  para  encantar  os  nossos  corações  e  trazer  essa

sensibilidade,  essa ternura e essa alegria para a alma de cada um de nós.  Paz.

Sucesso. Alegria. Viva o Sindiextra. Viva os 20 anos. Viva o Estado de Minas Gerais.

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 5, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Neider

Moreira; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Zé  Maia;

aprovação  -  Prosseguimento  da  votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.452/2011;  discurso  do  Deputado  Ulysses  Gomes;  votação  da  Emenda  nº  5;

rejeição;  verificação  de  votação;  ratificação  da  rejeição;  questão  de  ordem  -

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.694/2011;  questões  de  ordem;

suspensão e reabertura  da reunião;  questão de ordem; anulação da votação dos

Projetos de Lei nºs 2.292 e 2.452/2011; questões de ordem - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.292/2011; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; rejeição;

verificação de votação; ratificação da rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.452/2011;  votação  do  projeto,  salvo  emendas  e  destaque;  aprovação;

verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  1;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas

nºs 2 a 4; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda

nº  5;  discurso  do  Deputado  Ulysses  Gomes;  rejeição;  verificação  de  votação;

ratificação da rejeição - Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº 2.694/2011;

apresentação da Emenda nº 2; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo

emendas; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da Emenda nº 2;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.188/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 577/2011;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 578/2011; aprovação na
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forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 664/2011;

apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo

emenda;  aprovação na forma do vencido em 1º  turno;  votação da Emenda nº 1;

aprovação -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto de Lei  nº  937/2011;  aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  1.378/2011;  aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.501/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.111/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.395/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 955/2011; aprovação - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.007/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.087/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.220/2011; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bruno Siqueira -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

- Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira - Gostaria, na verdade, de saber se está incluída na ata

– não ficou claro na leitura do Deputado Alencar da Silveira Jr. - a questão de ordem

que formulei.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Neider Moreira que ela consta na ata, e,

conforme a Presidência declarou, serão prestados oportunamente os esclarecimentos

sobre os questionamentos feitos por V. Exa. Não havendo retificação a ser feita, dou

a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 2.447/2011, que recebeu emendas na ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Zé Maia em que solicita

a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.694, 2.188,

577, 578, 664, 937, 1.378, 1.501, 2.111, 2.395, 955, 1.007, 2.087 e 2.220/2011 sejam
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apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento  da  votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.452/2011,  do

Governador  do  Estado,  que  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26/12/75,  que  consolida  a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Votação da Emenda nº 5. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

como já debatemos anteriormente o projeto de lei que aprovamos neste momento,

proponho então a redução do ICMS do etanol de 22% para 19%. A nossa emenda em

destaque propõe, na verdade, acrescentarmos nessa lei a revogação de um artigo da

lei de 1975 que autoriza o Executivo a, por via de decreto... Na verdade, esse artigo

acrescentado nessa lei de 1975 foi acrescentado em 1997 e autoriza o Executivo a

alterar  a  alíquota  do  ICMS  referente  ao  diesel  de  12%  para  18%  a  partir  de

regulamentação, ou seja, por decreto. A nossa proposta é exatamente revogar esse

artigo, fazendo com que o governo, obviamente, continue com o poder de alterar,

desde que isso seja feito a partir de projeto de lei que tramite nesta Casa.

Essa é a nossa proposta, porque exatamente dá direito à Assembleia Legislativa de

opinar, debater, impossibilita que isso aconteça em Minas Gerais, que um aumento

referente ao óleo diesel tão significativo, com impacto tão relevante na sociedade,

seja feito às escuras, por decreto-lei, sem passar por um debate nesta Casa e sem

que de fato nos aprofundemos no motivo de tamanho reajuste: “(...) A diminuição do

ICMS do etanol não é, para os cofres públicos, equivalente ao aumento do imposto

sobre o diesel,  já que o volume de vendas do segundo combustível é seis vezes

superior”. Ou seja, são 600 milhões de litros por mês no caso do óleo diesel.

No caso referente ao etanol, estamos falando de 100 milhões de litros, ou seja, o

consumo de óleo diesel no Estado é seis vezes maior. Então, não podemos aceitar

aqui essa comparação de que a mesma mão que reduz 3% do etanol oferece um

reajuste de 3% do óleo diesel. É “desparitário”. Esse reajuste representa nada mais,

nada menos do que seis vezes mais.

Segundo  levantamento  feito  pela  Minaspetro,  somente  a  alteração do ICMS do
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diesel  vai  aumentar  a  arrecadação  do  governo  em  R$38.000.000,00  mensais,

enquanto a mudança do imposto - é uma referência de estudo, Deputado, um dado

apenas – sobre o etanol vai gerar uma diminuição de apenas R$6.000.000,00 nos

cofres. Ou seja, o governo vai  deixar de arrecadar por mês R$6.000.000,00, para

arrecadar, no aumento, R$38.000.000,00 por mês.

Para que a arrecadação do governo permanecesse na mesma, a redução do ICS

do etanol, de 22% para 19%, precisaria ser, na verdade, de apenas 4%. O que o

governo ganha com isso? A diminuição de ICMS do etanol de 22% para 19% não é

equivalente ao ICMS.

Sobre o diesel, quero aqui registrar. Teremos uma arrecadação de R$38.000.000,00

por mês, sendo que o governo pede apenas R$6.000.000,00. O que o revendedor

mineiro pede? A diminuição das vendas nos postos, nas estradas, perda de volume. E

vai, com certeza, gerar uma diminuição de emprego, sobretudo, nas divisas.

Essas aplicações, com certeza, vão gerar um impacto direto ao consumidor. Minas

Gerais terá, a partir de janeiro, a maior alíquota de ICMS referente ao diesel no Brasil.

Nós vamos sair  dos 12% no Espírito  Santo,  12% em São Paulo, 13% no Rio de

Janeiro, 12% no Paraná, 12% no Rio Grande do Sul, 12% em Santa Catarina, para

ter 15% em Minas Gerais. É um impacto significativo, que eu quero aqui chamar à

responsabilidade e à avaliação de V. Exas. Essa é a oportunidade que a Assembleia

Legislativa tem de apenas alterar uma lei, propondo ao Governador que, se, de fato,

ele quer  alterar e fazer esse reajuste,  que o faça por forma de lei,  apresentando

justificativas,  com  dados  concretos,  para  que  os  Deputados  opinem,  debatam  e

apresentem à sociedade, o que eu considero o mais importante neste momento.

Encaminho, então, Sr. Presidente, pedindo o apoio de V. Exa. nessa emenda.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá
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computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 27 Deputados, que,

somados  à  presença  deste  Presidente,  totalizam  39  presenças.  Está,  portanto,

ratificada a rejeição da Emenda nº 5.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, eu estava conferindo a votação

no painel e fiquei surpreso ao verificar o voto de um dos nossos colegas Deputados

que não está presente neste Plenário. Considero isso extremamente grave. Por isso,

peço a V. Exa. as devidas providências, para apurar o fato de ser contabilizado no

painel o voto do Deputado Arlen Santiago.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência,  diante  da  declaração  do  Deputado  Adelmo

Carneiro  Leão,  solicita  à  assessoria  que verifique a  presença do Deputado  Arlen

Santiago  e  se  houve  o  registro  do  voto  dele.  A assessoria  já  está  verificando  o

ocorrido,  vamos  continuar  o  processo.  Posteriormente,  suspenderemos  a  reunião

para esse entendimento.

Discussão, em 2º Turno, do Projeto de Lei nº 2.694/2011, da Mesa da Assembleia,

que altera o valor  do índice da tabela dos vencimentos básicos dos servidores da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente. Vou insistir, porque o

Deputado Adelmo Carneiro Leão...

O Sr. Presidente - Nobre Deputado, já entendemos a questão e estamos tomando

as providências. Só não vamos parar o processo, porque já estamos em votação.

Depois vamos suspender a reunião.

O Deputado Rogério Correia - Sim, Sr. Presidente. Suscito uma questão de ordem,

porque vamos continuar  a reunião,  mas primeiro é preciso  saber  se isso  de fato

ocorreu.

O Sr. Presidente - O fato já está sendo apurado.

O Deputado Rogério Correia - Sei que o fato já está sendo apurado, mas a minha
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questão de ordem é que, se isso ocorreu, o processo anterior não pode...

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  fique  tranquilo,  que  todas  as

providências serão tomadas pela Mesa.

O Deputado Rogério Correia - Como vamos continuar a votação de um projeto, sem

que esse tenha sido...

O Sr. Presidente - É um processo novo. Se houve algum erro no outro processo,

esta Mesa tomará as providências necessárias.

O Deputado Rogério Correia - É isso o que queremos. Se foi instaurada uma fraude

no procedimento, não há como continuar a discussão dos demais projetos antes de

se resolver o problema dessa fraude eleitoral. Não sabemos se, no próximo projeto,

ocorrerá o mesmo. Portanto peço a V. Exa. que suspenda os trabalhos até se verificar

se houve, de fato, o que foi constatado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Tendo

havido a fraude, é preciso tomar providências, para, só depois, encaminhar os outros

projetos. Como vamos continuar a votação de outros projetos se há algum processo

de fraude eleitoral  nos painéis? Reitero a V. Exa. que espere a apuração do que

ocorreu.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, na verdade, quero declarar voto ao

Projeto de Lei nº 2.452/2011. Reforço que votamos favoravelmente ao projeto que

propõe a redução do ICMS incidente sobre o álcool de 22% para 19%. Claro que

entendemos que 19% ainda é um valor  absurdo,  muito alto  em comparação com

outros Estados brasileiros, como São Paulo, que cobra 12%. Votamos favoravelmente

ao projeto, apesar de a redução ser pouco significativa, mas é uma redução, o que é

importante. Apresentamos as Emendas nºs 3 e 4, que propunham a redução do ICMS

para 12%. Aliás, essa foi uma defesa do Deputado Weliton Prado durante vários anos

nesta  Casa.  Minas  é  um  dos  maiores  produtores  de  álcool  do  País.  Na  época,

cobravam-se 25% de ICMS, depois se reduziu para 22%, e agora para 19%. Acredito

que todo esse processo de pressão vem produzindo resultados, mas sabemos que

19% ainda é um índice muito alto. Infelizmente não aprovamos um índice menor, mas

vamos continuar nessa luta. Da mesma forma, a Emenda nº 4 propunha a redução de

27%  para  25%,  que  ainda  é  um  valor  alto,  mas  queríamos  que  retornasse  aos

patamares anteriores. O Deputado Ulysses Gomes apresentou a Emenda nº 5, que é
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muito importante. Ela propunha que o ICMS sobre o óleo diesel ficasse em 12% e

não fosse majorado em 15%, como o governo pretende, por meio de decreto. Isso é

um absurdo e vai onerar muito as tarifas do transporte coletivo, ainda mais em um

Estado cuja carga tributária é a maior do Brasil. Aqui a população carente é muito

sacrificada.  Os pobres são sacrificados ao pagar  42% de ICMS sobre a conta de

energia elétrica. Isso é uma coisa absurda. É o maior ICMS do Brasil sobre a energia

elétrica.  Paga-se  também  um  absurdo  de  conta  da  Copasa;  um  verdadeiro

desrespeito, enquanto setores da mineração não recolhem nada aos cofres públicos.

Portanto, Sr. Presidente, declaro que isso sacrifica muito a vida do povo de Minas

Gerais. Na verdade, o governo poderia dar o exemplo que outros Estados já deram,

reduzindo a carga tributária, principalmente sobre os serviços essenciais, sobre os

combustíveis. Isso pode causar impacto na redução da tarifa do transporte coletivo,

na  redução  do  preço  dos  produtos  e  das  mercadorias,  porque  o  frete  é  um

componente  muito  forte,  que  onera  muito  o  preço  das  mercadorias,  o  custo  da

produção da cadeia produtiva.  Sr.  Presidente, deixo registrado que continuaremos

nessa luta para que Minas deixe de ser o Estado que cobra a maior carga tributária

do País, sacrificando a vida do povo trabalhador. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de falar a respeito da

manifestação do Deputado Sávio Souza Cruz, que trata de fraude. Todos nós somos

adultos. Numa votação como essa,  todos sabem a posição de cada um. A minha

posição, por exemplo, foi contra esse aumento. Quero explicar aos companheiros da

imprensa e da TV Assembleia que cada Deputado possui uma senha, que não foi

escolhida  pelo  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  tampouco  pelo  Deputado  Jayro

Lessa.  A senha do Deputado Sávio Souza Cruz foi  dada pela assessoria.  É uma

senha sequencial, Sr. Presidente. Muitas vezes peço para verificar o posto de votação

deste ou daquele, porque, quando um Deputado digita errado sua senha, cai no nome

de outro Deputado que não está presente, e o voto é computado para ele. Lembro

que um posto de votação - por isso temos de pensar duas vezes antes de falar em

fraude nesta Casa - só registra um voto. Então, se há um Deputado “pianista” aqui,

que votou pelo Deputado Arlen Santiago, ele não consegue votar para si no mesmo

posto, porque tem de correr numa mesa e na outra. Portanto não podemos levantar
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isso. Se existe condição de saber qual foi o posto, vamos ver se o Deputado que ali

está digitou a senha errado e saberemos se o voto dele foi computado. Muitas vezes

digitou, mas não corrigiu o voto. É isso que tem de ser feito, em vez de dizer que

houve fraude. Numa votação como essa, em que todos sabem a posição de todos,

inclusive a minha, que é contrária ao aumento do óleo diesel, é muito simples falar

em fraude.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão -  Considerando o que está  sendo dito  pelo

Deputado Alencar da Silveira Jr., a fim de evitar qualquer dúvida sobre o cometimento

de um erro,  peço que V.  Exa.  reproduza todos os votos  dados em Plenário para

vermos se, eventualmente, houve repetição do voto do Deputado Arlen Santiago nas

outras votações, o que torna esse ato muito mais grave ainda. Peço, por gentileza,

que todos os votos  computados no painel  sejam levantados para identificarmos a

votação.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero registrar que nunca foi tarefa

fácil  explicar  o  que é  inexplicável.  Ninguém buscou responsabilizar,  antecipada e

irresponsavelmente, quem quer que seja, mas, quando um Deputado flagrantemente

ausente exerce o direito de voto sem estar no Plenário, não há outra palavra para

usarmos senão a palavra “fraude”. E, sendo fraudada uma votação ou mais de uma

votação nesta sessão, o fato se reveste da maior gravidade. Essa fraude precisa ser

apurada  com  rigor,  porque  sabemos  de  muitos  episódios  havidos  no  Congresso

Nacional e das consequências que advieram desse exercício ilegal do direito de voto.

É fundamental que esta Casa não se deixe enxovalhar ainda mais por uma fraude. Já

vivemos  momentos  de  subserviência,  a  Casa  rastejando,  a  Casa subserviente,  a

Casa  rastejante  e  servil,  e  agora,  além  disso,  no  exercício  desse  servilismo,  se

envereda até pelo instituto da fraude para fazer as vontades do governo e aprovar

seus projetos. Portanto, é um fato da maior gravidade. Não existe outro nome que

possa  caracterizar  o  ocorrido  nesta  noite,  que não o  nome fraude.  Não estamos

acusando ninguém. O Deputado Arlen Santiago também é vítima desse processo,

porque,  estando  ausente,  alguém  está  exercendo  um  direito  que  é  sagrado seu,

porque só ele foi eleito para exercer esse direito aqui. É fundamental que se apure

essa responsabilidade e que se anulem todas as votações que foram feitas hoje, já
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que está caracterizado, demonstrado e provado que Deputados ausentes exerceram

o direito  de  voto  no  Plenário,  por  meio  do  painel  eletrônico.  Peço a V.  Exa.  que

aprofunde essa investigação e não deixe de interceder nesse triste episódio, mais

um, ocorrido neste Plenário.

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  o  fato  é  até  mais  grave do  que

supúnhamos no início. O Deputado Adelmo Carneiro Leão fez a observação de que

havia o voto de um Deputado ausente, e essa votação só poderia ter sido feita com a

senha dele. Ou a senha do Deputado foi adquirida de forma irregular, ou foi passada

pelo  Deputado  para  alguém.  Em  ambos  os  casos,  é  evidente  que  há  má-fé  na

votação, o que foi constatado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. De posse da

lista,  verificamos que também não estão presentes os  Deputados Antonio Lerin  e

Juninho Araújo, mas o painel registrou o voto “não” desses Deputados. Foram três

votos computados de forma irregular, o que suscita desconfiança acerca de todo o

procedimento  de  votação.  Dessa  forma,  além  de  anular  esses  votos,  é  preciso

verificar o que de fato ocorreu. Existiram votações polêmicas, e o Deputado Alencar

da  Silveira  Jr.  citou  esse  caso.  O  projeto  dos  professores,  por  exemplo,  foi

extremamente polêmico, e não sei se isso já não estava ocorrendo desde aquela

época. O fato é extremamente grave, e hoje isso ocorreu com três Deputados que

estão ausentes, mas tiveram seus votos computados. Alguém usou a senha desses

Deputados,  ou  eles  passaram  suas  respectivas  senhas  para  que  algum  outro

Deputado votasse por eles. São três votos da base do governo, por isso solicito que a

votação  seja  não  apenas  anulada,  mas  também  seja  instaurado,  pela  Mesa  da

Assembleia,  um  inquérito,  para  que  se  apure  o  fato  ocorrido,  imputando  as

responsabilidades a quem de direito. Também peço a anulação das outras ações. Por

fim, gostaria de ressaltar, nos projetos mais polêmicos, como é o caso do projeto dos

professores, a nossa desconfiança de que o quórum também pode ter sido inverídico,

como ocorreu hoje nessa votação.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria apenas de comentar duas

questões. A primeira delas já foi tratada pelo Deputado Rogério Correia. A senha é

responsabilidade de quem a possui,  por  isso  deve ser  mantida  no  mais  absoluto

sigilo, uma vez que ela pertence apenas a um Deputado que a recebe logo que chega



505
____________________________________________________________________________

a esta Casa. Aliás, a senha é criada por cada Deputado. A segunda questão, Sr.

Presidente,  é sugerir  a  troca  do  painel.  O nosso painel  é “jurássico”.  Na semana

passada, estive na Câmara Municipal atendendo ao convite para participar de uma

Mesa de trabalhos, e pude ver que o painel da Câmara está anos-luz à frente do

nosso. A biometria já é uma realidade. É importante que esta Casa faça a aquisição

de outro painel, cujo processo de votação seja biométrico. Nesse caso, para que um

Deputado  vote  no  lugar  de  outro,  é  preciso  cortar  um  dedo.  Fica  aqui  a  minha

sugestão e espero que ela conste em ata e seja encaminhada, para que o painel

possa ser substituído por algo moderno, que evite situações como essa e não cause

maiores constrangimentos.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, quero apenas reiterar o que já foi dito.

O que ocorreu aqui é de extrema gravidade, atenta contra o Estado Democrático de

Direito,  fere  a  lisura  do  processo  legislativo  nesta  Casa,  coloca  em  cheque  a

credibilidade do Poder Legislativo, ainda mais neste momento em que a política anda

em baixa na bolsa de valores populares, como dizia um professor meu de Ciências

Políticas. Quero também solicitar que as votações anteriores sejam anuladas, que

esta Casa faça um estudo criterioso, uma investigação em relação às votações de

outros momentos, porque o processo não pode estar contaminado por fraudes dessa

natureza. Proponho ainda que esta Casa estude a possibilidade de implementar aqui

o sistema biométrico, que garante muito mais lisura e segurança, a exemplo do que

ocorre a Câmara dos Deputados, onde a presença e o registro do voto são feitos por

meio  da  biometria,  da  impressão  digital.  Isso  torna  o  processo  seguro.  Gostaria

apenas que esta Casa pudesse modernizar o seu sistema. Uma medida imediata e

mais sensata seria realmente anular a votação, porque essa é uma questão muito

séria,  muito grave, que fere este Poder,  que não pode admitir  uma coisa dessas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, todos nós estamos lamentando a

questão irregular e todos nós queremos que sejam apurados os fatos. Se houver

culpado,  que ele seja punido.  Mas não podemos confundir  uma coisa com outra.

Anular a votação somente com fundamentação jurídica, legal.  Não existe nenhum

processo de anulação de votação quando o ato irregular não influenciou no resultado.
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No ato irregular, até agora foram citados três Deputados. E a diferença mínima de

votação foi de 15 Deputados, parece-me. Então está muito claro que o ato irregular

não influenciou no resultado, portanto não há motivo algum para se anular a votação.

Isso  é  jurisprudência  cristalina  em  todos  os  processos  de  votação.  Não  houve

nenhuma influência nos resultados. O que se quer aqui é tirar proveito político da

situação, o que é muito diferente. Precisamos apurar, punir os culpados, coibir isso de

uma vez por todas. Em tudo isso, estamos de pleno acordo. Agora, a consequência

não  pode  ser  essa,  porque  não  houve  nenhuma influência  no  resultado.  Podem

conferir os resultados, não houve nenhum com uma diferença menor que 10. A meu

ver, com menos de 15. Uma coisa é apurar, outra é querer tirar proveito e anular.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, concordo que já é hora de mudarmos a

votação, de se propor à Mesa da Assembleia que passemos a votar pelo sistema

biométrico. Mas quero deixar aqui uma observação, Sr.  Presidente, porque isso já

ocorreu  comigo  e  acredito  que  ocorra  com  vários  parlamentares.  Não  tenho

credenciais para defender ninguém, mas, muitas vezes, o Deputado, que está aqui

com sua assessoria, vota e sai. Não sei se houve isso, não sei se o Deputado votou e

saiu. Às vezes, o Deputado vai ao seu gabinete atender alguém e, quando é feito

pedido de recomposição, retorna ao Plenário. Não ocorreu isso, Sr. Presidente. V.

Exa. tem o número de Deputados que votaram a favor e contra. E houve quórum

suficiente  para  votarmos  todas  as  matérias  aqui.  Isso  deveria  ser  apurado.  As

votações  têm  de  ocorrer  com  muita  transparência.  Houve  essa  observação.  Não

estou dizendo que vi o Deputado votar e sair, mas isso pode ter ocorrido. Às vezes, o

Deputado vota, sai e retorna. Não há sentido em anular toda a votação.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Estamos tratando de algo grave: uma fraude

ocorrida na votação e um fraudador. Isso é grave em relação ao detentor da senha:

ou permitiu  o uso dela por  outrem, ou ela foi  fraudada e houve quem praticou a

fraude. O assunto é extremamente grave. Não é uma questão simples. É um caso

para  que  esta  Casa  tome  providências  a  fim  de  fazer  valer  nossa  presença.

Estivemos aqui o dia inteiro. Trabalhamos, discutimos, debatemos, fizemos acordos e

procuramos construir um processo de superação de diferenças para que pudéssemos

votar.  Logo,  essa é uma situação inaceitável.  Eventualmente, em algumas dessas
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votações, pode não ter havido influência em termos de números, mas contaminaram,

de maneira grave, a qualidade da votação. Esse é o primeiro ato que devemos levar

em consideração. Não é preciso tratarmos, para resolver o problema, se estamos ou

não fazendo política.  Não concordo com o Deputado Bonifácio Mourão, por quem

tenho o maior respeito. Aqui, fazemos política toda hora, todo dia, sempre. Estamos

fazendo  uma política  saudável.  Combater  fraude é  uma forma saudável  de  fazer

política  nesta  Casa.  É  fundamental.  Acho  que podemos  contar  com  todos  nesse

sentido para não haver uma confusão. Ao tomarmos posicionamento nesse sentido,

não podemos legitimar esses atos. Sei que o Bonifácio não está nessa linha, mas

espero que possamos entender dessa forma. Se estamos tratando de números, não

podemos entender que, em nome de alguém que esteja fazendo política, possamos

legitimar  esses  atos  fraudulentos  e  inaceitáveis.  Segundo,  há  votação  em  que  o

número é alterado. Houve uma votação com 39 votantes,  incluindo a Presidência,

logo 3 pessoas fazem diferença. Há diferenças pelo método e pelo conteúdo, e isso

deve ser levado em consideração. Não se trata de Situação ou Oposição, base de

governo  ou  Oposição,  mas  da  moralidade  e  da  ética  desta  Casa.  Entendo  que

possamos estar juntos para combater esse tipo de prática, que é odienta, inaceitável

e fere os princípios da democracia.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, estamos frente a uma situação grave,

por  que não  dizer,  gravíssima.  Devemos  saber  pautar  os  desdobramentos  dessa

situação para  que outros  desdobramento  também não sejam ou constituam erros

graves.  Quando  nos  deparamos  com  um  problema,  temos  que  tentar  achar  o

caminho correto, o certo, o que está prescrito em nosso Regimento. Peço a V. Exa.

que os trabalhos sejam suspensos para entendimento entre Mesa e entre Líderes a

fim de que possamos continuar, efetivamente, nossos trabalhos.

A Deputada Maria Tereza Lara - Como representante da mulher mineira, também

não gostaria de me omitir neste momento e nem de dizer, como alguns estão fazendo

informalmente, que a situação é de Oposição ou Situação. Trata-se de uma questão

do  Parlamento.  É  preciso  que  haja  rigor  na  apuração,  conforme  a  Mesa  está

encaminhando, a fim de verificar o que houve. Imaginei até que alguém poderia fazer

confusão,  às  vezes  com  um  número  diferente.  Entretanto,  são  três  casos,  e  a
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situação se torna mais grave. Nós, que queremos que a verdadeira política, com “p”

maiúsculo, seja resgatada, até porque há um descrédito generalizado da população

e, muitas vezes, por parte da imprensa, não podemos deixar que esse fato sirva para

fortalecer esse objetivo de desvalorizar o Parlamento. Assim, também queremos que

esse fato seja apurado e que o Regimento e a legislação sejam cumpridos, levando

em consideração o que eu disse: não podemos permitir  que o Parlamento mineiro

seja desvalorizado, até porque quase todos os Deputados - temos de apurar quantos

-  estão no Plenário e são pessoas sérias, que querem cumprir  o  seu papel.  Não

vamos fazer disso uma disputa entre Oposição e Situação, como estão pensando

alguns. Não se trata disso. O fato realmente precisa ser esclarecido, para o bem do

Parlamento mineiro.

O Deputado Ulysses Gomes - Queria lamentar essa situação e registrar o nosso

descontentamento,  que acredito ser o sentimento de todos. Ninguém queria ver  o

nosso Parlamento passar por uma situação como essa, mas, lamentavelmente, isso

está acontecendo. E não é um caso apenas. Desde a reabertura dos trabalhos da

parte da tarde, por volta das 19h22min, foram realizadas seis votações e, exceto na

primeira,  que  tratava  de  um  parecer  de  redação  final,  em  todas  as  outras  a

irregularidade se repetiu. Ou seja, a gravidade se amplia, se podemos falar assim; se

é que podemos dar pesos diferentes ao fato de ser um ou cinco casos. Na verdade,

independentemente de ser 1 ou 10 casos, o erro aconteceu, e é uma irregularidade

grave. Mas, se vale para registrar a situação por que passamos, o fato concreto é

que, em todas as votações feitas após a reabertura dos trabalhos, exceto na de um

parecer de redação final, aconteceu essa irregularidade. No meu entender, por mais

que o resultado final não seja modificado, a votação fica prejudicada, porque houve

interesse no erro, na irregularidade, o que esta Casa não pode admitir. Desculpem-

me  os  Deputados  da  base  do  governo,  que  estão  aprovando  os  projetos,  que

certamente serão aprovados, se votados novamente - portanto não é esse o caso -,

mas no mínimo esta Casa tem de votá-los novamente ou encontrar outro caminho. O

que não podemos fazer é dizer que um, dois ou três votos não mudam nada, e vamos

continuar do jeito que está. Não; houve uma irregularidade gravíssima, que deve ser

anulada,  porque  esse  é  o  papel  do  Parlamento.  Se  reconhecemos  o  erro,  a
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irregularidade, temos de propor  uma alteração, em vez de considerar que poucos

votos  não  mudam  o  resultado  e  que  depois  resolvemos  essa  situação.  A

irregularidade é grave e requer desta Casa, na sua totalidade, uma providência: que

ela seja reconhecida e feito um pedido de revisão, para que as medidas cabíveis

sejam tomadas.

O Deputado Hely Tarqüínio - Solicito a V. Exa., Presidente, que suspenda a reunião

por 1 minuto, para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  Verificando que as  denúncias  são graves,  a  Presidência  vai

suspender  a reunião,  entendendo que a  Mesa não pode permitir  nesta  Casa,  de

forma alguma, esse tipo de procedimento. Antes, solicita ao corpo técnico da Casa

que verifique as votações. Vamos suspender a reunião para entendimentos entre as

Lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

antes  de  suspender  os  trabalhos,  eu  argumentava  no  microfone  sobre  a  parte

jurídica.  Não  via,  em  termos  jurídicos,  motivo  para  anular  a  votação,  porque  a

diferença foi menor. Na questão irregular,  segundo denunciado aqui,  teriam sido 3

votos,  e  a  diferença  nas  votações  foi  sempre  superior  a  10.  Então,  em  termos

jurídicos, não havia motivo para se anular. Porém alguns Deputados, até o Deputado

Adelmo Carneiro Leão, ponderaram a questão da honorabilidade da Casa, no que

estou de acordo. Como disse,  em termos jurídicos, não vejo fundamentos para a

anulação, mas, em termos de honorabilidade da Casa, de se corrigir, de uma vez por

todas, essas questões na Assembleia e de se reparar, de uma vez por todas, essas

questões irregulares, estamos de acordo que se anule toda a votação registrada, até

porque há que observar se houve ou não quórum naquele momento.

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  anular  a  votação dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.292/2011  e  2.452/2011,  ambos  do  Governador  do  Estado.  Estão  anulados  os

projetos.  A  Presidência  solicita  à  assessoria  que  apague  o  painel  e  às  Sras.
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Deputadas e aos Srs. Deputados que registrem sua presença.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  V.  Exa.  anunciou  a  nulidade  das  votações.  Há

concordância. Depois, não hoje, levantarei questão de ordem em relação até a outros

dias, em que projetos até mais polêmicos foram votados aqui na Assembleia. Mas

queria que V. Exa. também anunciasse que não basta simplesmente anular a votação

de hoje. Como disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão, o fato é grave e precisa ser

apurado. Peço a V. Exa. que explicite que as medidas serão tomadas pela Mesa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado Rogério Correia que

tomará as providências. Esta Casa, pelo Regimento Interno, tem todas as condições

para verificação, tanto pelo corpo técnico quanto pelos parlamentares, e apuração

dos fatos ocorridos nesta reunião.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, acho que a sugestão do Deputado

Rogério Correia, embora válida, acaba inócua, porque, ainda que se apresente um

resultado de votação de reuniões passadas, não há como comprovar se estavam ou

não aqui aquelas pessoas, diferentemente deste momento, quando estamos aqui e

podemos testemunhar.  Acredito  que,  até atendendo ao pedido justo do  Deputado

Rogério Correia, é uma situação delicada e, de certa forma, diria, é até difícil de se

comprovar se estavam ou não aqui essas pessoas.

O Deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  disse que analisarei  depois  essa

questão -  há câmeras aqui  -,  analisarei depois se juridicamente podemos ou não

solicitar a anulação de outras votações. Mas não quero comprar essa polêmica aqui

hoje, acho que V. Exa. resolveu a questão. Mas quero saber sobre as medidas, que

acho  que  deveriam  ser  anunciadas  já.  Pediria  a  V.  Exa.  que  remetesse  para  a

Comissão de Ética toda a problemática ocorrida aqui hoje e que essa Comissão se

debruçasse por ordem da Presidência.

O Sr. Presidente - Perfeitamente, Deputado Rogério Correia. A Presidência, como

disse, cumprindo o Regimento Interno, tomará todas as providências. Então já está

incluído tudo o que V. Exa. está falando.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alienar,  por  meio  de  venda,  os  imóveis  que
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especifica.  A Comissão de Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade do projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo nº 1, salvo emenda.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  10  Deputados.  Votaram  “não”  34  Deputados,

totalizando  44  votos.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  da  Emenda  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.292/2011  na  forma  do
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Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2011, do Governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26/12/75,  que consolida  a  Legislação Tributária  do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto.  A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto

com a Emenda nº  1,  que apresentou.  Emendado em Plenário,  voltou o projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas nºs 2 a

5. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  44  Deputados.  Não  houve  contrário.  Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e destaque. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto. - Procede-se à verificação de votação por meio do

painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação da Emenda nº 1. Em votação, as Emendas nºs 2 a 4.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  10  Deputados.  Votaram  “não”  34  Deputados,

totalizando 44 votos. Está,  portanto, ratificada a rejeição das Emendas nºs 2 a 4.

Votação da Emenda nº 5. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vou fazer toda a

discussão  novamente,  até  porque  tenho  clareza  de  que  todos  reconhecem  a

importância dessa emenda. Falo da Emenda nº 5, que propõe a revogação do artigo

que  dá  direito  ao  Governador  de  mudar  a  alíquota  do  ICMS  do  óleo  diesel  por

decreto. A nossa proposta é que ele poderá fazer isso, mas em forma de lei, e, dessa

forma, o projeto teria de passar por esta Casa.

Diante do acontecido, de todos os projetos cujas votações foram renovadas, o único

a ser prejudicado pela irregularidade seria este. Tivemos em média 42, 43 a 45 votos

nos projetos anteriores. Exatamente na nossa emenda – e agora ela fica em uma

situação  delicada  -,  contamos  com  a  presença  de  39  Deputados  incluindo  o

Presidente, o que possibilitou o quórum, e a partir dele, a votação. O fato é que essa

votação teve três irregularidades. Naquele momento não haveria quórum para ela ser

votada. Portanto, a nossa emenda ficou prejudicada. Se for valer a regra de apenas

eliminar a irregularidade, essa votação foi a única a ser prejudicada.

Portanto, quero, não apenas lamentar o fato, mas também solicitar a retomada do

debate. Acaba sendo uma oportunidade divina para que cada Deputado e Deputada

possa rever a sua posição no sentido de apoiar essa emenda. O fato de aprovarmos

essa emenda não tira a possibilidade de o Governador apresentar um projeto de lei
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aumentando, se assim deseja, a alíquota do ICMS referente ao diesel. Vamos apenas

revogar o artigo do decreto. O Governador tem de fazer, por meio de projeto de lei, a

alteração no etanol, nos materiais de construções e em todos os outros produtos; por

que haverá apenas uma exceção na lei  para o óleo diesel? Estamos sugerindo a

eliminação dessa exceção, e que o debate seja realizado aqui. O aumento do óleo

diesel,  já publicado, por meio de decreto, a partir de janeiro de 2012 terá impacto

direto na vida dos cidadãos, no transporte público e nos serviços.

Apesar da irregularidade, esse acontecido está dando-nos a oportunidade de rever

isso.  Peço apenas  a  oportunidade de aprovarmos essa emenda.  Com certeza,  o

Governador nos encaminhará um projeto de lei e faremos um debate para verificar se

aumentará para três, para dois ou para um. Fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido

de compreensão de V. Exas. para rever esse posicionamento. Não quero ocupar todo

o  tempo,  mas  apenas  registro  que,  se  não  fosse o  erro,  não  haveria  o  quórum

necessário  para  a  aprovação.  Está  aí  a  oportunidade  de  revermos  isso  e  não

penalizarmos o cidadão mineiro com esse reajuste absurdo que se propõe por via de

decreto,  mas  trazer  para  esta  Casa  aquilo  que  dela  é  direito,  ou  seja,  a

responsabilidade de debater aquilo que interessa ao cidadão. Esse reajuste interessa

ao cidadão mineiro. Fica aqui o nosso apelo e o pedido para aprovarmos a Emenda

nº 5, encaminhando “sim”.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  13  Deputados.  Votaram  “não”  31  Deputados,

totalizando  44  votos.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  da  Emenda  nº  5.  Está,
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portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.452/2011 com a Emenda nº 1.

À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.694/2011, da Mesa da Assembleia,

que altera o valor  do índice da tabela de vencimentos básicos dos servidores da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.694/2011

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ...  –  A  tabela  de  vencimentos  básicos  dos  servidores  da  Secretaria  da

Assembleia  Legislativa  prevista  na  Lei  nº  16.833,  de  20  de  julho  de  2007,  fica

acrescida dos padrões de vencimento VL-68, índice 37,0741; VL-69, índice 38,9278;

VL-70, índice 40,8742; VL-71, índice 42,9179; e VL-72, índice 45,0638.

Art.  … – Ficam acrescidos,  para fins de desenvolvimento na carreira,  até cinco

padrões de vencimento ao final de cada carreira de que trata o “caput” do art. 4º da

Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, observados os seguintes limites :

I – VL-56 para a carreira prevista no inciso I do art. 4º a que se refere o “caput”;

II – VL-46 para a carreira prevista no inciso II do art. 4º a que se refere o “caput”;

III – VL-66 para a carreira prevista no inciso III do art. 4º a que se refere o “caput”;

IV – VL-62 para a carreira prevista no inciso IV do art. 4º a que se refere o “caput”;

V – VL-72 para a carreira prevista no inciso V do art. 4º a que se refere o “caput”.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor de que trata o art. 5º

da Resolução nº 5.105, de 26 de setembro de 1991.

Art.  ...  –  Resolução  estabelecerá  as  amplitudes  das  classes,  diretrizes,

mecanismos,  critérios,  requisitos,  condições,  procedimentos  e  prazos  para

desenvolvimento na carreira, bem como os necessários enquadramentos, observado

o disposto nesta lei.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Rogério Correia - José Henrique - João Leite - Sargento Rodrigues.

Justificação: Apresentamos a emenda em questão com a finalidade de atender a
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antigo pleito de servidores desta Casa, no sentido de ampliar o final da tabela de

vencimentos em cinco padrões. Entendemos ser justa essa medida, uma vez que

desde a fixação da amplitude da tabela já houve significativas alterações no contexto

no qual a Assembleia se insere, como é o caso de normas aplicáveis a servidores de

outros Poderes do Estado e significativas alterações nas regras previdenciárias que

nos levam à adoção dessa medida.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, foram introduzidos em

nosso ordenamento  mecanismos que levam os servidores públicos a permanecer

mais tempo no serviço, postergando consideravelmente sua data de aposentação.

Por essa razão, a amplitude da carreira deve levar em consideração esse fato.

Comparativamente  aos  outros  órgãos  e  Poderes  do  Estado,  pode-se  aferir,  da

simples  análise  das  respectivas  tabelas  de  vencimentos,  que  os  valores

correspondentes ao último padrão de vencimento são superiores aos da Assembleia.

Importante  destacar  que  a  medida  proposta  não  causa  efeitos  financeiros

imediatos, pois os servidores continuarão percorrendo as respectivas carreiras em

conformidade com as regras vigentes.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos Deputados

Rogério Correia, José Henrique,  João Leite e Sargento Rodrigues, que recebeu o

número  2,  e  que,  nos  termos  do  §  4º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  será

submetida à votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo

emendas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Em  votação,  a  Emenda  nº  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.694/2011 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.188/2011, do Procurador-Geral de

Justiça, que fixa a data-base e o percentual, relativo ao ano de 2011, para revisão

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. A
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.188/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  577/2011,  do  Deputado  Gustavo

Perrella, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pompéu os imóveis

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  578/2011,  do  Deputado  Gustavo

Perrella, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pompéu o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  578/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  664/2011,  do  Deputado  Gustavo

Corrêa,  que  dispõe  sobre  a  criação  de  Áreas  de  Risco  Ambiental  e  dá  outras

providências.  A Comissão de Meio  Ambiente  opina  pela  aprovação do projeto  na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, para discutir,  a

Deputada Liza Prado. Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 664/2011

Incluam-se, onde couber, os seguintes artigos:

“Art. ... - O Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, criado

pelo  Decreto  nº  36.071,  de  27  de  setembro  de  1994,  será  composto  pelos

representantes dos seguintes órgãos públicos e da sociedade civil:
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I - órgãos públicos:

a) um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que é o gerente do

Parque, na condição de titular e Presidente do Conselho;

b)  um  representante  do  Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos

Naturais  Renováveis  -  Ibama -,  na  condição de titular,  e  um representante dessa

mesma instituição, na condição de suplente;

c) um representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG

-, na condição de titular, e um representante do IEF, na condição de suplente;

d) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA - de Belo

Horizonte, na condição de titular, e um representante da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente de Brumadinho, na condição de suplente;

e)  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Ibirité,  na

condição de titular, e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Nova Lima, na condição de suplente;

f)  um representante  da  Fundação  Helena Antipoff,  na  condição de titular,  e  um

representante do setor de educação federal a ser designado “ad referendum” como

suplente;

g)  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Nova  Lima,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de

Brumadinho, na condição de suplente;

h) um representante da Secretaria Municipal de Educação de Ibirité, na condição de

titular, e um representante da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte,

na condição de suplente;

i) um representante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na condição de titular,

e um representante da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais, na condição

de suplente;

II - sociedade civil:

a)  um  representante  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Paraopeba, na condição de suplente;

b) um representante da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-MG
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-, na condição de titular, e um representante da Faculdade de Direito Milton Campos,

na condição de suplente;

c)  um representante da  Associação de Defesa do Meio Ambiente -  Amda -,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  da  organização  não  governamental

ambientalista Brigada 1, na condição de suplente;

d) um representante da Associação para o Desenvolvimento do Turismo Ecológico

Encosta da Serra - Asturies -, na condição de titular, e um representante do Instituto

Kairós, na condição de suplente;

e) um representante da Associação Comunitária Bairro Jardim Canadá, na condição

de titular,  e  um representante  do  Condomínio Retiro  das Pedras,  na condição de

suplente;

f)  um  representante  da  Consep  Casa  Branca,  na  condição  de  titular,  e  um

representante da Cesaf Ibirité, na condição de suplente;

g) um representante da empresa Vale, na condição de titular, e um representante da

Mineração Santa Paulina, na condição de suplente;

h)  um  representante  da  V  &  M  Mineração,  na  condição  de  titular,  e  um

representante da Precon Industrial, na condição de suplente;

i) um representante da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do

Brasil, seção Minas Gerais, na condição de titular, e um representante dessa mesma

instituição, na condição de suplente;

j) um representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -

Sindiextra -, na condição de titular, e um representante dessa mesma instituição, na

condição de suplente;

l)  um  representante  da  Organização  Ponto  Terra,  na  condição  de  titular,  e  um

representante dessa mesma instituição, na condição de suplente.”.

Art. … - O art. 3º da Lei Delegada nº 170, de 25 de janeiro de 2007, passa a vigorar

com as seguintes alterações:

'Art. 3º - (…)

II - (…)

r) um representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -

Sindiextra -;



520
____________________________________________________________________________

s) um representante da Organização Ponto Terra.

(...)

§ 2º - Os representantes a que se referem as alíneas 'a' a 'o' e 'r' e 's' do inciso II do

'caput' deste artigo e seus suplentes serão indicados por ato formal dos respectivos

órgãos ou entidades.'.”

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2011.

Ivair Nogueira

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos Deputados

Tiago Ulisses e Ivair Nogueira, que recebeu o número 1, e que, nos termos do § 4º do

art.  189 do Regimento  Interno,  será submetida  a votação,  independentemente de

parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em  votação,  a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 664/2011 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 937/2011, do Deputado Antônio Júlio,

que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Madre de Deus de Minas o imóvel que especifica.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.378/2011,  do  Deputado  Carlos

Mosconi, que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.904, de 15/12/2005, que

doa  ao  Município  de  Paraisópolis  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o
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Projeto  de  Lei  nº  1.378/2011 na forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.501/2011,  do  Deputado  Carlos

Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.501/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.111/2011, do Deputado Sebastião

Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Orizânia o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.111/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.395/2011,  do  Deputado  Inácio

Franco, que autoriza o Estado a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.395/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 955/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o trecho

rodoviário que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto.  As  Comissões  de  Transporte  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.007/2011,  do  Deputado  Dinis

Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município

de Padre Carvalho. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto

com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela  aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.007/2011 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.087/2011,  do  Deputado  Romel

Anízio, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Iturama o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.087/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.220/2011,  do  Deputado  Inácio

Franco, que autoriza o Estado a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

amanhã,  dia  1º  de  dezembro,  às  9  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de dezembro, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2011, EM

5/7/2011

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tadeu Martins

Leite, Luiz Henrique e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental,  o  Presidente,  Deputado Tadeu Martins  Leite,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Henrique,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Luiz Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente - Luiz Henrique - Antônio Carlos Arantes - Rômulo

Viegas.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 28/11/2011

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro
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Leão,  Bonifácio  Mourão  e  Duarte  Bechir  (substituindo  este  ao  Deputado  Délio

Malheiros, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara

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

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

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

reunião  se  destina  a  debater  a  dívida  pública  do  Estado  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir as Sras. Maria Lúcia Fattorelli, Coordenadora Nacional da Auditoria

Cidadã  da  Dívida;  Maria  Eulália  Alvarenga  de  Azevedo  Meira,  Coordenadora

Executiva do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida; e Maria Aparecida Neto

Lacerda e Meloni,  Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas e

Membro do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã, que são convidadas a tomar assento

à  mesa.  A  Presidência  passa  a  palavra  às  convidadas,  para  que  façam  suas

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

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

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

proposições da Comissão. É recebido requerimento do Deputado Bonifácio Mourão

em que solicita sejam realizados encontros regionais das Assembleias Legislativas

para análise, discussão e implantação de plano estratégico para a renegociação ou

refazimento de contratos da dívida pública celebrados entre os entes federados e a

União.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença de

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Antônio Júlio, Presidente – Zé Maia – Carlin Moura.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério  Correia.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Duarte Bechir,

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

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

destina a debater o atual Sistema de Abastecimento Público de Água Rio Manso e a

relação da Copasa-MG com os Municípios de Rio Manso e Brumadinho, a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Francisco  Romário  Wojcicki,  Secretário  Executivo

Adjunto do Ministério de Minas e Energia, publicado no “Diário do Legislativo” em

10/11/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Sheilla  Samartini  Gonçalves,  Superintendente  da  Supram  Central,

representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Lenice Neves Guimarães, Presidente da

Associação dos Amigos do Meio Ambiente de Rio Manso, representando também o

Sr.  Mauro  da  Costa  Val,  Presidente  do  Instituto  Ekos  para  o  Desenvolvimento

Sustentável;  e  os  Srs.  Carlos  Eduardo  Ferreira  Pinto,  Coordenador  Regional  das

Promotorias  de  Justiça  do  Meio  Ambiente  das  Bacias  dos  Rios  das  Velhas  e

Paraopeba, representando o Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro

de  Apoio  Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,

Patrimônio  Cultural,  Urbanismo  e  Habitação;  José  Maria  Peixoto  de  Miranda,

Consultor Jurídico do Município de Rio Manso, representando o Sr. Adair Dornas dos

Santos,  Prefeito  Municipal  de  Rio  Manso;  Altivinho  Valdeli  Baeta,  Presidente  da

Câmara  Municipal  de  Rio  Manso;

Ernane Parreiras, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba e

Secretário Municipal de Meio Ambiente, representando também o Sr. Avimar de Melo

Barcelos,  Prefeito  Municipal  de  Brumadinho;  Leônidas  Vicente  da  Silva  Maciel,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Brumadinho;  Tales  Heliodoro  Viana,

Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, representando o Sr. Ricardo

Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
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convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

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

aprovação na forma do Substitutivo  nº  2  e pela  rejeição do Substitutivo nº  1,  da

Comissão de Constituição e  Justiça,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  732/2011

(relator:  Deputado  Duarte  Bechir).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

Deputado Gustavo Corrêa, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1

do Projeto de Lei nº 2.229/2011, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Duarte Bechir. O Deputado Célio Moreira retira-se da reunião e transfere a

Presidência dos trabalhos ao Deputado Duarte Bechir.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião

para ouvir  o  Sr.  Ricardo Motta  Pinto Coelho,  biólogo e  coordenador  do “Atlas  da

Qualidade  da  Água  do  Reservatório  da  Pampulha”,  para  expor  os  resultados  e

conclusões advindas dos estudos empreendidos durante a formulação do referido

atlas,  bem  como  das  recomendações  nele  contidas  aos  órgãos  ambientais

responsáveis; Célio Moreira, Duílio de Castro e André Quintão em que solicitam seja

encaminhado à Supram Central Metropolitana pedido de cópia do Estudo de Impacto

Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento Boulevard Santa

Helena, da empresa EPO Engenharia, projetado para o Município de Sete Lagoas;

Duílio de Castro e André Quintão em que solicitam seja realizada visita à Serra de

Santa Helena, no Município de Sete Lagoas, para averiguar a região que pode vir a

se tornar o Parque Estadual da Serra de Santa Helena, tendo em vista o Projeto de

Lei nº 2.173/2011, em tramitação nesta Casa; e Luzia Ferreira em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  proposta  do  novo  Código

Florestal e as emendas recebidas, a partir do projeto de lei aprovado pela Câmara

dos Deputados e atualmente em tramitação no Senado Federal; e Gilberto Abramo

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  nova
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demarcação do Parque Nacional da Serra da Gandarela. A seguir, são recebidos pela

Presidência  os  seguintes  requerimentos  do  Deputado  Célio  Moreira  (2)  em  que

solicita seja encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de informações sobre

a possibilidade, na avaliação do Executivo, da sobreposição entre monumento natural

do Estado e parque nacional, nos termos da Lei Federal nº 9.985, de 2000; e seja

encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de informações sobre o "status"

jurídico da Lei Estadual nº 4.731, de 1968, especificando se a norma está em vigor,

se foi revogada ou se está com sua eficácia suspensa. Registra-se a presença do

Deputado  Célio  Moreira,  que  reassume a  Presidência  dos  trabalhos.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 30/11/2011

Às 10h4min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro Silva e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

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

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício da Sra. Cristina de Fátima Santos Faria, Assistente Técnica

da Educação, publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2011. Passa-se à 2ª Fase

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

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.888, 1.906 e 1.915/2011. Passa-se à 3ª

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

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
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aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados  Fred  Costa  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 33/2009, que acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, que

dispõe  sobre  a  exigência  do  diploma  de  curso  superior  de  comunicação  social,

habilitação jornalismo, para o exercício da profissão de jornalista, e 386/2009, que

altera dispositivos da Constituição Federal para estabelecer a necessidade de curso

superior  em  jornalismo  para  o  exercício  da  profissão  de  jornalista,  ambas  em

tramitação no Congresso Nacional; Bosco e Carlin Moura (4) em que solicitam seja

encaminhado à Prefeita Municipal de Betim pedido de providências para a cessão de

espaço para a construção de escola estadual de ensino médio na região do Bairro

Petrovale; seja realizada visita desta Comissão à Secretária de Estado de Educação,

tendo  como  convidados  representantes  da  Prefeitura  Municipal  de  Betim  e  da

comunidade  da  região  do  Bairro  Petrovale,  para  pleitear  a  construção  de  escola

estadual de ensino médio nessa região, bem como solicitar que sejam tomadas as

providências necessárias para garantir o direito ao acesso à educação aos alunos do

9º ano da Escola Municipal Valério Ferreira Palhares, que, em 2012, não poderão ser

matriculados no ensino médio em escola situada na sua região por falta de vagas; e

seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de providências para

a construção de uma escola estadual de ensino médio na região do Bairro Petrovale,

no  Município  de  Betim;  seja  apresentada  emenda  ao  PPAG  2012-2015  para  a

construção de escola estadual de ensino médio na região do Bairro Petrovale, no

Município de Betim; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja apresentada emenda ao

PPAG 2012-2015 para a construção de escola estadual no Bairro São Judas Tadeu,

no Município de Ouro Fino, cujas planilha de custos e documentação pertinente já se

encontram  protocolizadas  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação;  e  Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta

Comissão e  da  Comissão  de  Defesa  do Consumidor  e  do  Contribuinte  para  dar

continuidade ao debate sobre a sobre a alteração do nome da Universidade Federal

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM – e a instalação de novos câmpus em

cidades dessa região. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Carlin Moura, Presidente – Rogério Correia – Sebastião Costa.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

30/11/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Fred  Costa,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

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

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

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. A Presidência informa que as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.480, 1.482, 1.495 a 1.498, 1.507, 1.509, 1.540 a 1.544, 1.546, 1.548 a 1.550;

1.606  e  1.607;  1.616,  1.623,  1.642,  1.645,  1.647,  1.648,  1.653,  1.657,  1.659  e

1.661/2011 são retiradas de pauta por terem sido apreciadas em reunião anterior; e

que as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.470 a 1.479; 1.481; 1.483 a 1.494; 1.499

a 1.501; 1.503 a 1.506; 1.508; 1.510 a 1.514; 1.517 A 1.527; 1.529 a 1.537; 1.539;

1.547; 1.551; 1.552; 1.554 a 1.560; 1.562 a 1.576; 1.578 a 1.579; 1.581; 1.583 a

1.592; 1.549 a 1.599; 1.601 a 1.616; 1.618 a 1.625; 1.629 a 1.636; 1.638 a 1.653;

1.655; 1.657 a 1.665; 1.667 a 1.668/2011 são retiradas de pauta por determinação do

Presidente,  por  não  cumprirem  os  pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e

votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de

Ação Legislativas  nºs  1.502,  1.516,  1.528,  1.535,  1.538,  1.553 (relator:  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 1.577, 1.582, 1.617 (relator: Deputado André Quintão); 1.628,

1.637, 1.654, 1.656, 1.666/2011 (relator: Deputado Carlin Moura), todas na forma dos

requerimentos  apresentados;  1.561/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão),
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1.627/2011 (relator: Deputado Carlin Moura), ambas na forma de emenda ao Projeto

de Lei nº 2.520/2011; 1.580, 1.593 e 1.600/2011, na forma de emenda ao Projeto de

Lei  nº  2.520/2011  e  dos  requerimentos  apresentados  (relator:  Deputado  André

Quintão);  e  rejeitadas  as  Propostas  de  Ação Legislativas  nºs  1.515/2011  (relator:

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  e  1.626/2011  (relator:  Deputado  Carlin  Moura).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlin Moura - Zé Maia.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

1º/12/2011

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira, Delvito Alves, Adelmo Carneiro Leão e Bonifácio Mourão (substituindo

o  Deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, asquais designou como relatores a Deputada e os Deputados citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.680,  2.682  e  2.690/2011 (Deputado  André  Quintão);

2.684 e 2.689/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  2.691,  2.693,  2.699 e 2.701/2011

(Deputado  Cássio  Soares);  2.681,  2.687  e  2.702/2011  (Deputado  Delvito  Alves);

2.688/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  2.685  e  2.686/2011  (Deputada  Rosângela

Reis); e 2.692, 2.700 e 2.703/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,
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constitucionalidade  e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

22/2011, com as Emendas nºs 1 a 4 (relator: Deputado Sebastião Costa); e do Projeto

de Lei nº 1.916/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); ambos com o voto contrário do

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Retira-se da reunião o Deputado Bonifácio Mourão.

O parecer sobre o Projeto de Lei nº 422/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado

Delvito Alves. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa

em virtude de redistribuição, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.174/2011, é deferido o pedido de vista

do Deputado Adelmo Carneiro Leão. São distribuídos em avulso, por solicitação dos

relatores mencionados entre parênteses, os pareceres concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.699/2011, na

forma do Substitutivo nº 1, 2.701, com a Emenda nº 1 (Deputado Cássio Soares);

2.700,  2.703/2011,  este  com  a  Emenda  nº  1  (Deputado  Sebastião  Costa);  e

2.702/2011, com a Emenda nº 1 (Deputado Delvito Alves). Cumprida a finalidade da

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

da  Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  hoje,  às  21  horas,  com  a

finalidade de apreciar os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.700 a 2.703/2011,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/12/2011

Às 14h49min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Antônio  Júlio,  João  Vítor  Xavier,  Ulysses  Gomes  e  Tiago  Ulisses,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Adalclever Lopes e

Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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



532
____________________________________________________________________________

que foram prorrogados até o dia 6/12/2011 os prazos para o recebimento de emendas

aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.391, 2.442, 2.443, 2.445,

2.446, 2.449, 2.699 a 2.703/2011 por não cumprirem pressupostos regimentais. Após

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

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 955/2011 (relator: Deputado Tiago

Ulisses); 2.220/2011 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.007/2011 (relator: Deputado

Ulysses Gomes); e 2.087/2011 (relator:  Deputado João Vítor  Xavier)  na forma do

vencido no 1º turno. Na fase de discussão dos pareceres dos relatores Deputados

Doutor  Viana,  que  conclui  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.292/2011  na  forma  do  vencido  no  1º  turno;  Antônio  Júlio,  que  conclui  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011 na forma do Substitutivo nº 1

e pela rejeição das Emendas nºs 2 a 10; e Zé Maia, que conclui pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.782/2011 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública, no 1º turno, o Presidente

defere os pedidos de vista dos Deputados Ulysses Gomes e Antônio Júlio. Cumprida

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

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 5/12/2011, às

14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Célio Moreira - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Emenda nº 0001 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescenta expressão ao Art. 7° - I , § 2º -

§ 2° - A exclusão ou alteração de programas constan tes nesta lei ou a inclusão de

novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio do projeto de lei de

revisão  anual,  de  projeto  de  lei  específica ou  de  créditos  especiais,  observada a

realização  das  audiências  públicas  regionalizadas,  assegurada  a  participação
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popular,  por  iniciativa  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em

parceria com o Poder Executivo.

------------------------------

Emenda nº 0002 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: art. 11 - .................

§ 4º -  A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará audiências

públicas, até o mês de agosto de cada ano, assegurada a participação popular, com a

finalidade de monitorar a execução do PPAG.

------------------------------

Emenda nº 0003 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - Apoio aos Conselhos Tutelares

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: Apoiar a manutenção dos Conselhos Tutelares para o bom desempenho

de suas atribuições.

Produto: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Unidade de medida: A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0004 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Formação e Capacitação de Conselhos Municipais dos Idosos

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Formar e capacitar os conselhos municipais, no que pertine à política de

promoção dos direitos dos idosos, para o exercício do controle social, formulação e

desenvolvimento das políticas públicas dirigidas aos idosos, de forma a prevenir  a

igualdade de direitos e oportunidades entre as pessoas.

Produto: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Unidade de medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

------------------------------

Emenda nº 0005 Autoria: Célio Moreira - PSDB
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Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  Formação  e  capacitação  de  Conselhos  Municipais  de  Defesa  dos

Direitos da Pessoa com Deficiência

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Formar e capacitar os conselheiros municipais, no que pertine à política

de promoção dos direitos das pessoas com deficiência para o controle do exercício

de controle social, formulação e desenvolvimento das políticas públicas dirigidas aos

deficientes de forma a promover a igualdade de direitos e oportunidades entre as

pessoas.

Produto: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Unidade de medida: A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0006 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: .... - Olho - Vivo - Controle e Redução da Criminalidade

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  Implantar  câmaras  de  monitoramento  de  violência  nas  regiões  mais

vulneráveis do Estado, como forma de repressão ao crime e auxílio à atuação da

Polícia.

Produto: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Unidade de medida: A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0007 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 212 - MINAS ESPORTE

Ação: .... - Construção de Academias da Cidade na região metropolitana de Belo

Horizonte

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  Financiar  a  construção  de  academias  da  cidade,  priorizando  os

municípios da RMBH onde a carência de instalações e equipamentos para a prática
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de atividades de esporte e lazer for mais acentuada.

Produto: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Unidade de medida: A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0008 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 222 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DO  PAGAMENTO  POR  SERVIÇOS

AMBIENTAIS - Programa Bolsa Reciclagem como instrumento para pagamento por

serviços  ambientais  às  associações  e  cooperativas  de  catadores  de  material

reciclável.

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: Reconhecer a importância e a responsabilidade social e ambiental do

catador,  reduzir  em  volume  e  peso  a  disposição  final  de  material  reutilizável  e

reciclável; aumentar a vida útil dos aterros sanitários; manter os recursos naturais; e

melhorar a qualidade do ar e dos recursos hídricos e o bem-estar da população.

Produto: AÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA

Unidade de medida: A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0009 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA

Ação:  ....  -  Criação  de  Rede  de  atendimento  à  Criança  e  ao  adolescente

dependente  químico,  incluindo  prevenção  e  tratamento  do  consumo  de  álcool  e

drogas

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  Promover  a  ampliação  dos  serviços  de  atenção  (orientação,  apoio,

encaminhamentos, prevenção) a crianças e adolescentes com problemas decorrentes

do  uso  de  substâncias  psicoativas,  através  de  práticas  educativas,  preventivas  e

terapêuticas, visando a recuperação e a reinserção social.

Produto: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA
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Unidade de medida: A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0010 Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Proteção aos direitos e cidadania LGBT

Unidade  Orçamentária:  4421 -  FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS

DIFUSOS

Finalidade:  Proteção dos direitos  e  cidadania LGBT, objetivando uma sociedade

igualitária no Estado, com direitos amplos a todos os cidadãos sem distinção e sem

preconceitos.

Produto: AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA

Unidade de medida: A DEFINIR

Justificativa:  Promover  a  cidadania  e  defender  os  direitos  de  lésbicas,  gays,

bissexuais,  travestis e transexuais, contribuindo, assim, para a construção de uma

democracia  sem  quaisquer  formas  de  discriminação,  afirmando  a  livre  orientação

sexual e identidade de gênero.

A importância  do  combate  a  homofobia  em  nosso  Estado  assume  importância

relevante  no  sentido  de  coibir  qualquer  tipo  de  ambiente  de  hostilidade  contra

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Para tanto é necessária a criação

de políticas e programas voltados para o esclarecimento da população do Estado,

visando obter a conscientização, aceitação e respeito imprescindíveis à obtenção de

uma sociedade igualitária

------------------------------

Emenda nº 0011 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 054 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO -

Ação: 3026 - INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: De acordo com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Alto

Paranaíba, com 655,3 mil habitantes é a segunda região mais populosa de Minas
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Gerais, respondendo por 4,0% do PIB do estado; 3,0% dos empregos formais, e 6,1%

das exportações. No que se refere a composição setorial do PIB, a indústria responde

por 24,2% do PIB da região, merecendo destaque a mineração e metalurgia.

Em que pese tais dados que parecem demonstrar uma economia forte, na verdade

pelo comparativo do PIB per capta verificado entre os anos de 2.000 e 2010, com o o

PIB do estado, verificou-se que em 2.000 o PIB per capta da região era maior que a

média  do  estado,  situação  que  inverteu-se  em  2.010,  a  economia  vem  se

depauperando ao longo do tempo, atestando o empobrecimento da população.

Para  reverter  tal  quadro,  imprescindível  a  oferta  de  outra  matriz  energética,

economicamente sustentável,capaz pela sua natureza de atrair novos investimentos.

Um  novo  rama  de  gasoduto  de  estenderia  de  Uberaba,  até  Araxá,  daí  para

patrocínio, com um ramal para Serra do salitre, e de Patrocínio para patos de Minas.

A presente emenda objetiva ainda consolidar a implantação do gasoduto para o

Triângulo  Mineiro,  quando  houve  assinatura  de  protocolo  de  intenções  entre  os

governos federal e estadual, com vistas a implantação do gasoduto para esta região.

------------------------------

Emenda nº 0012 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO -

Ação: 4423 - EVENTOS E INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: o Alto Paranaíba com 655,3 mil habitantes é a segunda região menos

populosa de Minas Gerais. A região responde por 4,0% do PIB do Estado, 3,0% dos

empregos formais, e 6,1% das exportações. No que se refere a composição setorial

do PIB, a agropecuária responde por 25,6% do PIB da região.

Quando  analisada  individualmente  cada  atividade,  nta-se  maior  contribuição  da

região na formação do valor adicionado na agropecuária, atingindo um percentual de

13,6%.

Logo, da região não pode ser subtraída a aplicação de recursos que propulsionem
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os negócios do setor, como as exposições agropecuárias.

------------------------------

Emenda nº 0013 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4638 - ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa:  As  ações  voltadas  para  o  atendimento  de  urgência  e  emergência

buscam prevenir agravos e promover melhorias na qualidade de vida da população. A

única região do estado que não foi contemplada com a ação foi o Alto Paranaíba. No

intuito de tornar equânime a distribuição espacial da oferta de atendimento de saúde,

e evitando deslocamentos desnecessários, bem como oportunizar que hospitais da

região  atendam  as  exigências  do  SUS para  fazer  parte  da  rede  de  atendimento

propusemos a inserção da região, com ações previstas para 2.015.

------------------------------

Emenda nº 0014 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO -

Ação: 4648 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa:  A  habitação  desempenha  três  funções  sociais  diversas:  social,

ambiental e econômica. Como função social, oferta abrigamento à família, e é um dos

fatores  da  integração  entre  seus  membros.  Na  função  ambiental,  a  inserção  no

ambiente urbano é fundamental para que estejam assegurados os princípios básicos

de  infraestrutura,  saúde,  educação,  transportes,  trabalho,  lazer,  etc.,  além  de

determinar o impacto destas estruturas sobre os recursos naturais disponíveis. Já, a

sua função econômica é inquestionável, ao ofertar novas possibilidades de geração

de emprego e renda, mobiliza vários setores da economia. para uma região cujo PIB

per capta vem caindo ao longo dos anos, a oferta de postos de trabalho se torna
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imprescindível.

------------------------------

Emenda nº 0015 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 -

Ação: 4333 - SAÚDE NA COPA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: Várias são as cidades que se candidataram a Centro de Treinamento

de Seleções da Copa do Mundo de Futebol, as quais, também receberão fluxo de

turistas e precisam ofertar  serviços de urgência e emergência. A exemplo de belo

Horizonte estas cidades também precisam oferecer serviços adequados, de forma a

aproveitarem o evento e se tornarem atração turística.

Os recursos direcionados especificamente para a região central, foram direcionados

multirregionalmente por não conhecermos as cidades escolhidas pela FIFA.

------------------------------

Emenda nº 0016 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: A vedação constitucional de um investimento ultrapassar um exercício

financeiro  de  execução,  quando  não  inserido  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental, transmuta a ação CMINHO DE MINAS uma certa descontinuidade.

Por outro lado, a 7ª Coordenação Regional do DER-Mg sediada em Araxá, contribuiu

com apenas um trecho de 29 Km, a ligação entre as BR´s 452/262, no município de

Perdizes,  para  uma  extensão  total  de  quase  7.700  Km.  de  rodovias  a  serem

pavimentadas através do programa, o que representa 0,38% da extensão total a ser

pavimentada.

para uma região que apresenta crescimento do PIB per capta inferior à média do
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estado,  os  investimentos  em  infra-estrutura  representarão  importante  passo  na

retomada do crescimento econômico.

------------------------------

Emenda nº 0017 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 -

Ação: 4327 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: Várias são as cidades que se candidataram a Centro de Treinamento

de Seleções para a Copa Mundo. Todos sabem as vantagens econômico-financeiras

para  as  cidades  escolhidas.  Pesará  na  decisão  da  FIFA a  infra-estrutura  a  ser

ofertadas  ás  seleções.  pela  distância  geográfica,  nossa  cidades  concorrerão com

cidades de outros estados.

Neste contexto as praças esportivas assumem importância fundamental, em termos

de  infra-estrutura.  Logo,  ao  estado  enquanto  promotor  do  desenvolvimento

econômico,  se  torna  imperioso  auxiliar  as  cidades  na  preparação  dos  itens

considerados indispensáveis para a escolha. Como, ainda não sabemos as cidades

que serão escolhidas, optamos por indicar recursos multirregionalmente, subtraídos

da região central, até então a única região a receber recursos para tal finalidade.

------------------------------

Emenda nº 0018 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1077 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 9.236.570,00 - Programa: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA - Ação: 1106

- GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Justificativa: Os especialistas em educação afirmam que o tempo de permanência
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na  escola  é  vital  para  aprendizagem.  Comparam  o  tempo  de  permanência  das

unidades de ensino de melhores indicadores educacionais com as demais unidade de

ensino do país; comparam o tempo de permanência na escola dos alunos brasileiros,

com  os  alunos  de  primeiro  mundo,  e  o  resultado  aponta  na  mesma direção,  se

queremos educação de qualidade, aumente-se o tempo de permanência na escola.

Ora,  se  o  tempo  na  unidade  de  ensino  é  vital  para  o  processo

ensino/aprendizagem, obriga-se o estado a alocar mais recursos em tal ação.

Por outro lado, de acordo com o censo escolar, de um total de um pouco mais de

1.391.000 matrículas no ensino fundamental no exercício de 2.010, apenas 75.484

matriculados frequentavam a escola em tempo integra, um percentual de 5,4% dos

alunos. A nossa proposta é ofertar o dobro destas matrículas para 2.012, dobrando

este número a cada ano, como forma de em 2.015 aproximar-se total de matrículas

com total de alunos em tempo integral.

Com  relação  a  anulação  de  dotações,  optamos  pela  reserva  de  contingência,

reservando para esta dotação o mínimo de 1% prescrito pela LDO, descontadas as

emendas parlamentares.

------------------------------

Emenda nº 0019 Autoria: Bosco - PT DO B

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - Rede Estadual de Escolas Técnicas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Oferecer a sociedade ensino público de qualidade. formando cidadãos

com  amplos  conhecimentos,  e  com  valores  baseados  na  ética,  na  liberdade,  na

igualdade  e  na  consciência  ambiental,  que garantam competência  profissional  de

acordo  com  a  s  necessidades  do  mundo  do  trabalho  e  do  efetivo  exercício  de

cidadania.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 5.600.000,00 - Programa: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA - Ação: 1106

- GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Justificativa: Não fosse a formação de cidadãos críticos, a expansão da educação

bastaria  pela  influencia  significativa  na  redução  do  crescimento  populacional,  na

queda da mortalidade infantil e no aumento da expectativa.

O  estado  oferta  educação  profissional  através  do  Programa  de  Educação

Profissional  inspirado  na  racionalidade  econômica  de  mercado,  o  que  sugere  a

desresponsabilização  do  Estado  pelos  processo  internos  às  escolas;  ou  seja,

fundamenta-se  em  uma  proposta,  segundo  a  qual,  o  Estado  é  considerado  o

construtor de políticas públicas, indutor de sua implementação e fiscal dos resultados,

cabendo as unidades de ensino responder pelo rendimento dos alunos e pela gestão

dos  recursos  estatais.  parece  configurar-se  como planejada  omissão  estatal,  que

pode resultar em privatização descontrolada e voraz do espaço público.

Por  outro  lado,  o  recentemente  aprovado  PRONATEC cujo  objetivo  é  expandir,

interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio,

e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores apresenta como um

dos seus eixos o Brasil profissionalizado que destina recursos para o fortalecimento

da sredes estaduais de educação profissional e tecnológica.

Unir  esforços,  nos  parece  a  forma  mais  adequada  de  ofertar-se  ensino  de

qualidade.

------------------------------

Emenda nº 0020 Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Políticas Públicas em Defesa dos Direitos da Mulher

Unidade  Orçamentária:  4421 -  FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS

DIFUSOS

Finalidade: Criação de políticas públicas e programas no Estado para redução das

desigualdades impostas historicamente às mulheres

Produto: AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA

Unidade de medida: A DEFINIR
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Justificativa:  O  acesso  de  todos  os  cidadãos  aos  direitos  universais  deve  ser

garantido com ações de caráter universal, bem como por ações afirmativas voltadas

aos  grupos  historicamente  discriminados  ,  e  desses  mais  especificamente  as

mulheres.

Tratar  desigualmente  os  desiguais  buscando-se  a  justiça  social  requer  pleno

reconhecimento das necessidades próprias dos diferentes grupos sociais.

Assim políticas  estaduais  de  proteção e defesa dos direitos  da mulher,  visando

amenizar  as  condições  de  desigualdade  em  vários  setores  de  sua  vida  social  e

profissional,  são  medidas  de  adoção  imediata  e  imprescindíveis,  para  que  as

mulheres venham a ter mais oportunidades na sociedade e maior representatividade

na esfera política.

A presente emenda visa a inserção no "Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG",  de  políticas  especificamente  voltadas  para  a  melhoria  da  condição  das

mulheres nos âmbitos da saúde, mercado de trabalho e seu sistema de remuneração

e  outras,  visando  promover  autonomia,  integração  e  participação  efetiva  na

sociedade, reduzindo e erradicando as desigualdades.

------------------------------

Emenda nº 0021 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4635 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - PROMOÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.914.810,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Ampliar  os  recursos  para  a  implantação  de  políticas  destinadas  à

incorporação plena dos menos favorecidos e das minorias à vida social.

------------------------------

Emenda nº 0022 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4640 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL
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DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Mudança de nome para:  CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA

ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Mudança de finalidade para: Prospectar,  promover, garantir,  proteger e restaurar

direitos  humanos  por  meio  do  desenvolvimento,  coordenação,  monitoramento  e

avaliação de políticas públicas de direitos humanos, com atenção a demandas de

grupos populacionais historicamente vulnerabilizados e ao acolhimento de pessoas

em risco de morte

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 459.073,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Garantir  os  recursos  para  o  financiamento  a  instituições  de

acolhimento a setores vulneráveis, inclusive a pessoas em risco de morte.

------------------------------

Emenda nº 0023 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4645 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - PPDAM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.295.318,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar a proteção aos defensores de direitos humanos ameaçados de

morte.

------------------------------

Emenda nº 0024 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4644 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL
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DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 5.523.451,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Ampliar  os  recursos  para  prevenir  acidentes  e  combater  a

discriminação e violência contra idosos.

------------------------------

Emenda nº 0025 Autoria: Ana Maria Resende - PSDB

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à melhoria de unidades coletivas de processamento de alimentos

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Promover  melhorias  em  unidades  produtivas  familiares  já  em

funcionamento e que requerem alguma agregação de equipamentos para facilitar e

dinamizar produção

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Muitas  unidades  produtivas  funcionam  precariamente  com

equipamentos manuais, antigos, de baixo rendimento e sanitariamente inadequados.

Com  pequeno  aporte  de  recursos  para  aquisição  de  equipamentos,  poderíam

incrementar sua produção, melhorar a produtividade e propiciar melhores condições

de trabalho para as famílias rurais.
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------------------------------

Emenda nº 0026 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Mudança  de  finalidade  para:  Implantação  de  1(um)  Parque  Tecnológico  da

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  no  Município  de

Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0027 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança  de  finalidade  para:  Elaboração  de  1(um)  estudo/projeto  para  a

identificação da área para a construção de 1(um) Aeroporto Regional na Região do

Vale do Mucuri.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0028 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa:  210  -  GERAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  E  DE  TECNOLOGIA



547
____________________________________________________________________________

AGROPECUÁRIA -

Ação:  4021  -  DESENVOLVIMENTO  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  E

AGROINDUSTRIAL

Mudança  de  finalidade  para:  Implantação  de  1(uma)  Fazenda  Experimental  da

EPAMIG no Município de Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0029 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança de finalidade para: Construção de 1(um) Posto de Perícia Integrada - PPI,

da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no Município de Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0030 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança de finalidade para: Construção de 1(um) Hospital Regional no Município

de Teófilo Otoni/MG.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0031 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"O  Poder  Executivo  enviará  à  ALMG  projetos  de  lei  sobre  matéria  tributária  e

tributárioadministrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu

aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento a  leis

complementares federais,  resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais,  os

quais versarão, em especial, sobre:

- a concessão de tratamento tributário simplificado, destinado à atração de novos

empreendimentos para as regiões mais pobres do Estado, em especial a dos Vales

do Mucuri e do Jequitinhonha.".

------------------------------

Emenda nº 0032 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"O  Poder  Executivo  enviará  à  ALMG  projetos  de  lei  que  versem  sobre  a

simplificação dos procedimentos para o incremento da oferta de ensino profissional e

tecnológico nas regiões mais pobres do Estado, em especial a dos Vales do Mucuri e

do Jequitinhonha.".

------------------------------

Emenda nº 0033 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança de finalidade para: Construção de 1(um) Estádio Municipal no Município

de Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no



549
____________________________________________________________________________

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0034 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança  de  finalidade  para:  Construção  de  1(um)  Hemocentro  da  Fundação

Hemominas no Município de Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0035 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -

Ação: 4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

Mudança  de  unidade  orçamentária  para:  2141  -  DEPARTAMENTO DE OBRAS

PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: Revitalização do Aeroporto Juscelino Kubitschek, no

Município de Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0036 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança  de  finalidade  para:  Construção  de  casas  populares  no  Município  de

Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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------------------------------

Emenda nº 0037 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança de finalidade para:  Construção de Parques Ecológicos e de Lazer,  no

Município de Teófilo Otoni e na Região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

------------------------------

Emenda nº 0038 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Caberá ao Estado a alocação de recursos destinados à implantação da Zona de

Processamento de Exportação - ZPE, do Município de Teófilo Otoni/MG.".

------------------------------

Emenda nº 0039 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de finalidade para: Apoio do Estado na realização do Festival de Cultura

Popular do Vale do Jequitinhonha - FESTIVALE.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0040 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de finalidade para: Apoio do Estado na realização da Feira Internacional

de Pedras Preciosas, no Município de Teófilo Otoni/MG.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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------------------------------

Emenda nº 0041 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: Esta emenda tem como objetivo acrescentar a Região Sul de Minas,

que  se  encontra  excluida  da  regionalização  da  ação  4321  -  Atendimento  ao

adolescente em conflito com a lei, que tem como finalidade atendimento qualificado

ao adolescente, através de equipe multidisciplinar.

------------------------------

Emenda nº 0042 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: ESTA EMENDA TEM COMO OBJETIVO INCLUIR A REGIÃO SUL DE

MINAS, QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DA REGIONALIZAÇÃO DA AÇÃO 4082 -

REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE

QUÍMICO

------------------------------

Emenda nº 0043 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -

Ação: 4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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Justificativa:  NO  DETALHAMENTO  DOS  INVESTIMENTOS  PARA  2012  ESTÁ

PREVISTO PARA O SUL DE MINAS APENAS A REFORMA DO AEROPORTO DE

CAXAMBU. ESTA EMENDA AMPLIA A META FÍSICA E FINANCEIRA PARA O SUL

DE MINAS NA AÇÃO 4571 -  DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO,  DE FORMA A

INCLUIR  A  PREVISÃO  DE  INICIAR  A  CONSTRUÇÃO  DO  AEROPORTO  DE

ITAJUBÁ,CONFORME  COMPROMISSO  DO  GOVERNADOR  DO  ESTADO  E  A

REFORMA DO AEROPORTO DE POUSO ALEGRE

------------------------------

Emenda nº 0044 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: A AÇÃO 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

DA POLÍCIA CIVIL NÃO TEM PREVISÃO FÍSICA NEM FINANCEIRA PARA O SUL

DE MINAS.  ESTA EMENDA TEM  COMO OBJETIVO INCLUIR  A PREVISÃO  DE

REFORMA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPÍO DE ITAJUBÁ.

------------------------------

Emenda nº 0045 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO

Ação: .... - CENTRO DE TECNOLOGIA DE HELICÓPTERO

Unidade  Orçamentária:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: ELABORAR PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE

PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA AERONÁUTICA DE ASAS ROTATIVAS EM

ITAJUBÁ,  VISANDO ADENSAR A CADEIA PRODUTIVA DE ASAS ROTATIVAS E

PARTICIPAR DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PREVISTO
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NO ACORDO BRASIL FRANÇA RELATIVO A AQUISIÇÃO DOS HELICÓPTEROS

EC-725 DA HELIBRÁS.

Produto: PROJETO ELABORADO.

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 043 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À

ECONOMIA  DO  CONHECIMENTO  -  Ação:  1309  -  REDE  DE  INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Justificativa:  A  CRIAÇÃO  DESTA  AÇÃO  TEM  COMO  OBJETIVO  O  APOIO,

ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM

CENTRO DE TECNOLOGIA AERONÁUTICA DE ASAS ROTATIVAS EM ITAJUBÁ.

ESTE PROJETO FOI PROPOSTO PELA UNIFEI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE

ITAJUBÁ, AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO E

À SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR,

VISANDO  A  OTIMIZAÇÃO  DO  ACORDO  BRASIL  FRANÇA  RELATIVO  A

AQUISIÇÃO, PELO MINISTÉRIO DA DEFESA, DE 50 HELICÓPTEROS EC-725 DA

HELIBRÁS, COM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.

------------------------------

Emenda nº 0046 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2456  -  REMUNERAÇÃO  DE  SERVIDORES  DA  ATIVA  E  ENCARGOS

SOCIAIS

Mudança de finalidade para: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA

ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, EM

ESPECIAL OS PAGAMENTOS DA REVISÃO DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS

DOS SERVIDORES PREVISTA NA LEI  18.909,  DE 31 DE MAIO DE 2010 E DA

POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM INÍCIO

DE CARREIRA, APROVADA PELA CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
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VISANDO A GARANTIA DA

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A

EXECUÇÃO  DE  ATIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  NECESSÁRIAS  AO

FUNCIONAMENTO

DA INSTITUIÇÃO.

------------------------------

Emenda nº 0047 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação: 4624 - SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO

Mudança  de  finalidade  para:  VIABILIZAR  O  FINANCIAMENTO  DE  UNIDADES

HABITACIONAIS DESTINADAS ÁS FAMILIAS DE POLICIAIS CIVIS  E AGENTES

PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM CONDIÇÕES

FLEXÍVEIS  E  COMPATÍVEIS  COM  A  REALIDADE  E  NECESSIDADE  DOS

SERVIDORES

------------------------------

Emenda nº 0048 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS -

Ação: 4018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Mudança de finalidade para: PROMOVER A CAPACITAÇÃO TANTO DO POLICIAL

CIVIL  QUANTO  DO  SERVIDOR  ADMINISTRATIVO  PERTENCENTE  AOS

QUADROS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTA A

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO CONTEXTO DE GRANDES

EVENTOS.  GARANTINDO  INCLUSIVE,  O  TREINAMENTO  ANUAL  DE  TIRO,

ARMAS E MUNIÇÕES EQUIVALENTE AO TREINAMENTO POLICIAL BÁSICO DA

POLÍCIA MILITAR.

------------------------------

Emenda nº 0049 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE

DEFESA SOCIAL -

Ação:  2143  -  CAPACITAÇÃO  E  FORMAÇÃO  DE  SERVIDORES  DO SISTEMA

PRISIONAL
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Mudança  de  finalidade  para:  FORMAR  OS  SERVIDORES  DO  SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO NO MOMENTO DA ENTRADA E QUALIFICÁ-LOS AO LONGO

DO  DESENVOLVIMENTO  DE  SUAS  CARREIRAS,  COM  TREINAMENTOS

POLICIAIS  INTEGRADOS,  FORMAÇÃO  EM  DIREITOS  HUMANOS,  DENTRE

OUTROS, GARANTINDO, INCLUSIVE, O TREINAMENTO ANUAL DE TIRO, ARMAS

E MUNIÇÕES EQUIVALENTE AO TREINAMENTO POLICIAL BÁSICO DA POLÍCIA

MILITAR.

------------------------------

Emenda nº 0050 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE

DEFESA SOCIAL -

Ação:  2144  -  CAPACITAÇÃO  E  FORMAÇÃO  DE  SERVIDORES  DO SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO

Mudança  de  finalidade  para:  FORMAR  OS  SERVIDORES  DO  SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO NO MOMENTO DA ENTRADA E QUALIFICÁ-LOS AO LONGO

DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS

CARREIRAS, COM TREINAMENTOS POLICIAIS INTEGRADOS, FORMAÇÃO EM

DIREITOS  HUMANOS,  DENTRE  OUTROS,  GARANTINDO,  QUANDO  FOR  O

CASO, TREINAMENTO ANUAL DE TIRO, ARMAS E MUNIÇÕES EQUIVALENTE AO

TREINAMENTO POLICIAL BÁSICO DA POLÍCIA MILITAR.

------------------------------

Emenda nº 0051 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES -

Ação: 4140 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0052 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa:  296  -  ATENDIMENTO  DO  SERVIDOR  DO  SISTEMA DE  DEFESA

SOCIAL -
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Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES

EM SITUAÇÃO DE RISCO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0053 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação: 4624 - SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0054 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da igreja matriz do Santíssimo Sacramento do município

de Jequitibá.

Produto: ACERVO RESTAURADO.

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 280.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Jequitibá que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0055 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da Escola Estadual Governador Milton Campos em Belo

Horizonte

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Belo Horizonte que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0056 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo
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Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Restauração  da  Escola  Estadual  Barão  do  Rio  Branco  em  Belo

Horizonte.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 470.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Belo Horizonte que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0057 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Restauração  do  Edifício  do  DETRAN  localizado  na  avenida  João

Pinheiro em Belo Horizonte.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 420.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Belo Horizonte que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0058 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração do casarão do Século XVII no município de Capim Branco.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.
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A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Capim Branco que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0059 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Restauração  do  prédio  da  prefeitura  com  mais  de  300  anos  no

município de Conceição do Mato Dentro.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  300.000,00  -  Programa:  009 -  CIRCUITOS CULTURAIS  DE MINAS

GERAIS - Ação: 1259 - MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO

PATRIMÔNIO CULTURAL

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Conceição do Mato

Dentro  que,  pelo  seu  alcance,  merece  ser  incluída  no  rol  de  prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0060 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo



561
____________________________________________________________________________

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração do prédio da Escola Estadual São Joaquim que conta com

mais de 100 anos no município de Conceição do Mato Dentro.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Conceição do Mato

Dentro  que,  pelo  seu  alcance,  merece  ser  incluída  no  rol  de  prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0061 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Reforma do Solar  do  Barão do Suaçuí  no  município de Conselheiro

Lafaiete.

Produto: Reforma Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 320.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A  presente  emenda  atende  à  solicitação  oficial  da  Prefeitura  de  Conselheiro

Lafaiete  que,  pelo  seu  alcance,  merece  ser  incluída  no  rol  de  prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0062 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Restauração da residência do ex-presidente da república Wenceslau

Braz no município de Itajubá.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária
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Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Itajubá que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0063 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Restauração  da  sede  da  Fazenda  da  Jaguara  no  município  de

Matozinhos.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 340.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Matozinhos que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0064 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO
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HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da igreja São José no município de Ouro Preto.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 370.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0065 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da capela de São Sebastião no município de Ouro Preto.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0066 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da capela de Sant'ana no município de Ouro Preto.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------
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Emenda nº 0067 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da Capela de Nossa Senhora da Piedade no município de

Ouro Preto.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 470.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0068 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração de todos os cinco passos da "Via Crucis" no município de

Ouro Preto.

Produto: Restauração de acervo
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Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0069 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Requalificação da Igreja Queimada de Antônio Pereira no município de

Ouro Preto.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 120.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento
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aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0070 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Recuperação  do  prédio  do  Registro  do  Paraibuna  no  município  de

Simão Pereira.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 290.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Simão Pereira que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------
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Emenda nº 0071 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração do Chafariz de São José no município de Tiradentes.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 220.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Tiradentes que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0072 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração do calçamento de lajes no centro histórico no município de

Tiradentes.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO
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Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 280.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Tiradentes que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0073 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da Ponte de Pedra no município de Tiradentes.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 290.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Tiradentes que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0074 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Revitalização  da  Igreja  matriz  de  São  José  no  município  de  Barra

Longa.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Barra Longa que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0075 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo
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Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Revitalização do conjunto arquitetônico da Fazenda das Corvinas no

município de Barra Longa.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Barra Longa que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0076 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Minas Patrimônio Vivo

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  Revitalização da capela Nossa Senhora do Rosário no município de

Barra Longa.

Produto: Restauração Acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Barra Longa que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0077 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO

Ação: .... - Apoio projeto cultural via fundo estadual de cultura

Unidade Orçamentária: 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Finalidade:  Reforma  da  Casa  de  Cultura  Gabriela  Mendonça  no  município  de

Conselheiro Lafaiete.

Produto: ACERVO PRESERVADO

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 370.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária
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Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A  presente  emenda  atende  à  solicitação  oficial  da  Prefeitura  de  Conselheiro

Lafaiete  que,  pelo  seu  alcance,  merece  ser  incluída  no  rol  de  prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0078 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO

Ação: .... - Apoio projeto cultural via fundo estadual de cultura

Unidade Orçamentária: 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Finalidade: Construção da sede própria do museu do Índio no município de Carmo

do Rio Claro.

Produto: ACERVO PRESERVADO

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Carmo do Rio Claro

que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0079 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO
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Ação: .... - Apoio projeto cultural via fundo estadual de cultura

Unidade Orçamentária: 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Finalidade: Reformulação e construção de novas instalações do Pátio da Cavalhada

em Aramantina, distrito do município de Ouro Preto.

Produto: ACERVO PRESERVADO

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 420.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0080 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO

Ação: .... - Apoio projeto cultural via fundo estadual de cultura

Unidade Orçamentária: 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Finalidade: Reforma do imóvel da oficina cultura do município de Uberlândia.

Produto: ACERVO PRESERVADO

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 270.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial  da Prefeitura de Uberlândia que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0081 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO

Ação: .... - Festivais Culturais

Unidade Orçamentária: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: Realização do tradicional Festival de Congado em Conselheiro Lafaiete.

Produto: EVENTO PARA PROMOÇÃO DO TURISMO REALIZADO

Unidade de medida: AÇÃO/EVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A  presente  emenda  atende  à  solicitação  oficial  da  Prefeitura  de  Conselheiro
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Lafaiete  que,  pelo  seu  alcance,  merece  ser  incluída  no  rol  de  prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0082 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO

Ação: .... - Festivais culturais

Unidade Orçamentária: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: Implantar o trem turístico denominado "Expresso Vale Verde",  o trem

destinado a fomentar as atividades culturais e turísticas abrangendo os municípios de

Perdões, Ribeirão Vermelho, Lavras, Itumirim, Paulo Freitas e Carrancas.

Produto: EVENTO PARA PROMOÇÃO DO TURISMO REALIZADO

Unidade de medida: AÇÃO/EVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Lavras que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0083 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma equipamentos públicos municipais

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
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OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Urbanização do Morro da Forca no município de Ouro Preto.

Produto: Execução de obra

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 290.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0084 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma equipamentos públicos municipais

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade:  Reurbanização  do  acesso  à  Igreja  de  São  Francisco  de  Paula  no

município de Ouro Preto.

Produto: Execução obra

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 170.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0085 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma equipamentos públicos municipais

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Reurbanização do acesso à Igreja São Francisco de Assis no município

de Ouro Preto.

Produto: Execução obra

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 210.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,



580
____________________________________________________________________________

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0086 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma equipamento público municipal

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Reurbanização do Morro do Cruzeiro no município de Ouro Preto.

Produto: Execução obra

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 180.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0087 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: .... - Construção, reforma, ampliação equipamento público municipal

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade:  Revitalização  do  trecho  urbano  que  abriga  bens  tombados  como o

Hospital  São  Sebastião,  a  Casa  254  da  Avenida  Bueno  Brandão,  Balaustrada,
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Estação Ferroviária de Viçosa e Casa do ex-presidente Arthur Bernardes no município

de Viçosa.

Produto: Execução obra

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 325.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Viçosa que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0088 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração e execução de projeto de pavimentação e paisagismo do

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Antiga Estação da Estrada de Ferro Goiás, a

fim de criar utilidade prática ao acervo cultural ferroviário do município de Araguari,

através de passeio de trem turístico cultural.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Araguari que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0089 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração do conjuntos ferroviário do município de Augusto de Lima.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.
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A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Augusto de Lima

que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0090 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração do prédio da Estação Ferroviária do município de Barroso.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário.

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Barroso que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0091 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  Restauração  da  antiga  Estação  da  Rede  Mineira  de  Viação  (Rede
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Ferroviária Federal) no município de Bom Sucesso.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Bom Sucesso que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0092 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração da estação ferroviária Aureliano Mourão no município de

Bom Sucesso.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 375.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:



585
____________________________________________________________________________

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Bom Sucesso que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0093 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade  Orçamentária:  2201  -  INSTITUTO  ESTADUAL  DO  PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Restauração da Igreja de Nossa Senhora da Piedade em Piedade do

Paraoeba no município de Brumadinho.

Produto: Restauração acervo

Unidade de medida: ACERVO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 290.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Brumadinho que,
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pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0094 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração da Fazenda Martins no povoado de Martins no município

de Brumadinho.

Produto: Preservação do patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 240.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Brumadinho que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0095 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  Restauração  da  Estação  Ferroviária  de  Marinhos  no  povoado  de
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Marinhos em Brumadinho.

Produto: Preservação do patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Brumadinho que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0096 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração da estação ferroviária do município de Brumadinho.

Produto: Preservação do patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 280.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Brumadinho que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0097 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO

Ação: .... - Festivais Culturais

Unidade Orçamentária: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade:  Manutenção  dos  festejos  afrodescendentes  no  município  de

Brumadinho.

Produto: EVENTO PARA PROMOÇÃO DO TURISMO REALIZADO

Unidade de medida: AÇÃO/EVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 70.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Brumadinho que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------
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Emenda nº 0098 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma equipamento público municipal

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade:  Revitalização  urbanística  do  Casario  de  Piedade  do  Paraopeba  no

município de Brumadinho.

Produto: Execução obra

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Brumadinho que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0099 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração da Estação Ferroviária do município de Campos Altos.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA
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Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Campos Altos que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0100 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Revitalização da estação ferroviária do município de Carvalhos.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 520.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Carvalhos que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0101 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração da estação ferroviária de Cláudio.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 480.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Claúdio que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0102 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.
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Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  Recuperação  e  revitalização  da  estação  ferroviária  do  município  de

Estrela Dalva.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 370.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Estrela Dalva que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0103 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  Urbanização  da  Praça  da  Estação  Ferroviária  de  Rodrigo  Silva  no

município de Ouro Preto.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 435.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0104 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  Restauração  da  estação  ferroviária  Camilo  Prates  no  município  de

Bocaiúva.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 420.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.
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A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Bocaiúva que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0105 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração da estação ferroviária do município de Bocaiúva.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Bocaiúva que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0106 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma equipamento público municipal.

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Obras para garantir acesso e sinalização da gruta da Lapinha localizada
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no distrito de Terra Branca no município de Bocaiúva.

Produto: ACERVO PRESERVADO

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Bocaiúva que, pelo

seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0107 Autoria: Elismar Prado - PT

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Preservação do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário de

Minas Gerais.

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Restauração da estação ferroviária Engenho Correia no município de

Ouro Preto.

Produto: Preservação patrimônio ferroviário

Unidade de medida: OBRA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 470.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: No mês de maio a Comissão de Cultura, atendendo a requerimento

aprovado  anteriormente,  enviou  carta  a  todos  os  municípios  mineiros,  solicitando

sugestões de programas e indicação de obras a serem realizadas com recurso do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 e da Lei Orçamentária

Anual 2012 do Estado de Minas Gerais.

A presente emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ouro Preto que,

pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 0108 Autoria: Doutor Viana - DEM

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1008 - NOVO ENSINO MÉDIO

Mudança  de  finalidade  para:  REFORMULAR  O  ENSINO  MÉDIO,

RECONSTRUINDO  SUA  IDENTIDADE  COMO  ÚLTIMA  ETAPA  DA  EDUCAÇÃO

BÁSICA,  POR  MEIO  DE  UMA  ORDENAÇÃO  CURRICULAR  E  ESTRATÉGIAS

DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  INOVADORAS  QUE  ESTABELEÇAM  UMA  EFETIVA

RELAÇÃO  COM  O  CONHECIMENTO  E  POSSIBILITEM  A  CONSTRUÇÃO  DA

AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS, SEJA PARA A CONCLUSÃO OU

CONTINUIDADE DOS ESTUDOS OU PARA

A PREPARAÇÃO À INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO, firmando parcerias

com empresas e órgãos públicos que possibilitem a efetivação de estágios.

Justificativa: JOVENS RECÉM-FORMADOS NÃO CONSEGUEM SUA INSERÇÃO

NO  MERCADO  DE  TRABALHO  POR  NÃO  TEREM  EXPERIÊNCIA.  FAZ-SE

NECESSÁRIO  QUE  O  SISTEMA  EDUCACIONAL  PROMOVA  E  INCENTIVE  A

ATIVIDADE  DE  ESTÁGIO,  ATRAVÉS  DE  PARCERIAS  QUE  RESULTEM  EM

EXPERIÊNCIA PARA O PRIMEIRO EMPREGO.

------------------------------

Emenda nº 0109 Autoria: Doutor Viana - DEM

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1078 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO MÉDIO

Mudança  de  finalidade  para:  AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS
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DOS  ALUNOS  DO  ENSINO  MÉDIO  VISANDO  À  FORMAÇÃO  DE  NOVAS

HABILIDADES E CONHECIMENTOS,

PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA NAS ATIVIDADES

PROMOVIDAS PELA ESCOLA, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS, público-

privada que possibilitem a efetivação de estágios.

Justificativa: Jovens recém-formados não conseguem sua inserção no mercado de

trabalho por  não terem experiência.  Faz-se necessário que o sistema educacional

promova e incentive a atividade de estágio, através de parcerias que resultam em

experiência para o primeiro emprego.

------------------------------

Emenda nº 0110 Autoria: Doutor Viana - DEM

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS

PÚBLICOS MUNICIPAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: Aquisição de máquinas e equipamentos urbanos para o município de

Curvelo  -  retroescavadeira  e  patrol  para  recuperação  e  manutenção  de  estradas

vicinais.

------------------------------

Emenda nº 0111 Autoria: Doutor Viana - DEM

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança de finalidade para: PROVER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO

TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO e encaminhar os alunos para a realização de estágios,

ofertados por meio de parceria entre órgãos públicos e empresas, ATENDENDO ÀS

DEMANDAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE

OBRA  E  CONTRIBUINDO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  DO
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ESTADO.

Justificativa: JOVENS RECÉM-FORMADOS NÃO CONSEGUEM SUA INSERÇÃO

NO  MERCADO  DE  TRABALHO  POR  NÃO  TEREM  EXPERIÊNCIA.  FAZ-SE

NECESSÁRIO  QUE  O  SISTEMA  EDUCACIONAL  PROMOVA  E  INCENTIVE  A

ATIVIDADE  DE  ESTÁGIO,  ATRAVÉS  DE  PARCERIAS  QUE  RESULTEM  EM

EXPERIÊNCIA PARA O PRIMEIRO EMPREGO.

------------------------------

Emenda nº 0112 Autoria: Doutor Viana - DEM

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação:  4531  -  QUALIFICAÇÃO  SÓCIO  -  PROFISSIONAL  E  INSERÇÃO  DE

JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

Mudança de finalidade para: QUALIFICAR E INSERIR OS JOVENS NO MUNDO

DO TRABALHO, EM OCUPAÇÕES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, estágios, OU

OUTRAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LEGAIS GERADORAS DE RENDA, por meio

de parcerias entre empresas e órgão públicos.

Justificativa: JOVENS RECÉM-FORMADOS NÃO CONSEGUEM SUA INSERÇÃO

NO  MERCADO  DE  TRABALHO  POR  NÃO  TEREM  EXPERIÊNCIA.  FAZ-SE

NECESSÁRIO  QUE  O  SISTEMA  EDUCACIONAL  PROMOVA  E  INCENTIVE  A

ATIVIDADE  DE  ESTÁGIO,  ATRAVÉS  DE  PARCERIAS  QUE  RESULTEM  EM

EXPERIÊNCIA PARA O PRIMEIRO EMPREGO.

------------------------------

Emenda nº 0113 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 101 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO -

Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Mudança de finalidade para: Apoiar o reconhecimento do Arranjo Produtivo Local do

Setor Metal-mecânico do Vale do Aço, com sede no município de Ipatinga, região do

Rio Doce.

Mudança de unidade de medida para: AÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Inclusão  de  região:  Região  do  Rio  Doce.  Indicação  de  Município:

Ipatinga.  Necessidade  de  induzir  programas  e  projetos  de  pesquisa  de

desenvolvimento  e  de  inovação  nos  arranjos  produtivos  locais,  nos  polos  de

excelência e na plataforma polo de inovação, visando ao desenvolvimento regional e

setorial,  principalmente,  do  setor  Metal-mecânico  no  Vale  do  Aço,  através  do

reconhecimento do arranjo produtivo local do setor metal-mecânico do vale do aço,

com sede no município de Ipatinga.

------------------------------

Emenda nº 0114 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mudança  de  finalidade  para:  Implementação  de  Centro  socioeducativo  para

atendimento a adolescentes infratores - CIA, no município de Santana do Paraíso,

região: Rio Doce.

Mudança de unidade de medida para: CENTRO SOCIOEDUCATIVO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão de região. Região Rio Doce. Indicação de município: Santana

do Paraíso. Necessidade de antecipação de metas devido à urgência na construção

de um Centro Sócioeducativo de Atendimento a Adolescentes Infratores - CIA, no

município de Santana do Paraíso.

------------------------------
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Emenda nº 0115 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação:  1236  -  REVITALIZAÇÃO  DAS  BACIAS  DO RIO  DOCE,  PARAOPEBA E

OUTRAS  BACIAS  E  DESENVOLVIMENTO  DOS  INSTRUMENTOS  DE  GESTÃO

DOS RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de finalidade para: Desenvolver  o Plano de Esgotos Sanitários para a

despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Plano Rio Doce Limpo, visando o

desenvolvimento sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Alteração de metas Físicas. Região Estadual: de 0 para 5; e Inclusão

de Região. Região Rio Doce. Em 2012. Incluir as 6 (seis) Bacias que compõem a

Bacia Hidrográfica do Rio Doce.  Necessidade de concretizar  a implementação do

Plano de Esgotos Sanitários para a despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce -

Plano Rio Doce Limpo, visando o desenvolvimento sustentável da Bacia Hidrográfica

do Rio Doce, constituída pelas Bacias dos Rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio,

Suaçuí Grande, Caratinga e Manhuaçu, abrangendo 197 municípios no Estado de

Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 0116 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4414 - ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de finalidade para: Capacitação de mulheres.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Inclusão  de  região.  Região  do  Rio  Doce.  Indicação  de  município:

Ipatinga. Necessidade da Implantação de diversos cursos de capacitação profissional

para  mulheres,  através  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para

Mulheres - CEPAM, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE,

objetivando  a  geração  de  emprego  e  renda  e  melhorias  das  condições  de  vida,

principalmente, das famílias onde a mulher é chefe de família.

------------------------------

Emenda nº 0117 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

-

Ação: 4414 - ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de finalidade para: Capacitação de cuidadores de idosos e de gestores de

entidades de longa permanência de idosos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Alteração de metas Físicas. Região: Estadual. De 3000 para 3100. Em

2012. Necessidade de antecipar a implantação de cursos de capacitação profissional

de cuidadores de idosos e de gestores de entidades de longa permanência de idosos,

através  da  Coordenadoria  específica  da  SEDESE,  objetivando  melhorias  das

condições de vida da pessoa idosa no Estado.

------------------------------

Emenda nº 0118 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 101 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO -

Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA
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Mudança de finalidade para: Implementação de um Centro Tecnológico de Solda no

município de Ipatinga.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Inclusão  de  região.  Região  do  Rio  Doce.  Indicação  de  município:

Ipatinga. Necessidade de desenvolver política de incentivo à inovação e promoção da

competitividade  no  Estado,  através  da  construção  e  manutenção  de  um  Centro

Tecnológico de Solda no Arranjo Produtivo Local do Setor Metal-mecânico da Região

Metropolitana do Vale do Aço, no município de Ipatinga.

------------------------------

Emenda nº 0119 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

Mudança de finalidade para: Implementação do Posto de Perícia Médica Integrada

na Delegacia Regional do município de Ipatinga, para atender às demandas na área

de perícia técnica e de Instituto Médico Legal.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Alteração na Regionalização. Região: Rio Doce. Inclusão de município:

Ipatinga. Necessidade da antecipação de metas através da construção e manutenção

do  Posto  de  Perícia  Médica  Integrada  na  Delegacia  Regional  do  município  de

Ipatinga, para atender às demandas na área de perícia técnica e de Instituto Médico
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Legal.

------------------------------

Emenda nº 0120 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

A finalidade passa a vigorar com a seguinte alteração:

FINALIDADE: INCENTIVAR A PRODUÇÃO, processamento e comercialização DE

MEL COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA AGRICULTORES E

JOVENS RURAIS.

------------------------------

Emenda nº 0121 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Inclua-se onde convier o seguinte artigo:

Art.  -  O  Poder  Executivo  deverá  enviar  à  Assembleia  Legislativa,  anualmente,

juntamente com o projeto de lei que dispõe sobre o PPAG, volume demostrativo das

subações vinculadas a cada ação.

Parágrafo único - Até fevereiro de 2012, o Poder Executivo deverá encaminhar à

Assembleia Legislativa o volume demostrativo das subações vinculadas a cada ação

referente ao exercício de 2012.

------------------------------

Emenda nº 0122 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança  de  nome  para:  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM

UNIDADES HABITACIONAIS

Mudança  de  finalidade  para:  Promover  a  construção  a  reforma  a  melhoria  de

moradias  para  a  população  de  baixa  renda  ou  em  áreas  de  risco,  para  as

comunidades indígenas ou quilombolas e para pessoas com transtorno mental, por

meio do diagnóstico da realidade habitacional desses segmentos sociais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.512.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Garantir  recursos  para  a  construção  de  moradias  destinadas  a

pessoas com transtorno mental.

------------------------------

Emenda nº 0123 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Ação: .... - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM TODAS AS COMARCAS

Unidade Orçamentária:  1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade: Ampliar os quadros e os equipamentos da Defensoria Pública, com o

objetivo de garantir assistência jurídica à sociedade em todas as comarcas.

Produto: PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

Unidade de medida: PRESTAÇÃO JURÍDICA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 171.128,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar o acesso à justiça para os setores da população carentes e

discriminados, garantindo a presença da Defensoria Pública em todas as comarcas

do Estado com sedes devidamente equipadas.

------------------------------

Emenda nº 0124 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 171.128,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar o acesso à justiça para idosos vítimas de violência.

------------------------------

Emenda nº 0125 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - AMPARO A EMIGRANTES E REFUGIADOS POLÍTICOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Amparar  mineiros  emigrantes  e  a  refugiados  políticos  estrangeiros

instalados no Estado.

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 43.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Garantir recursos para o amparo a mineiros emigrantes e a refugiados

políticos estrangeiros instalados no Estado.

------------------------------

Emenda nº 0126 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

-

Ação: 4697 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.309,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar os recursos para indenização a vitimas de tortura praticada por

agentes do Estado durante o regime militar e a vigência da Constituição de 1988.

------------------------------

Emenda nº 0127 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Ação: .... - APOIO A GESTÃO DA OUVIDORIA-GERAL

Unidade  Orçamentária:  1101  -  OUVIDORIA-GERAL  DO  ESTADO  DE  MINAS

GERAIS

Finalidade:  Ampliar  os  recursos  para  a  apuração  das  violências  sofridas  ou

praticadas por policiais e dos abusos de autoridades em geral.

Produto: PESSOA ASSITIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 27.600,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar  os recursos para a apuração das apurações das violências

sofridas ou praticadas por policiais e dos abusos de autoridade em geral.

------------------------------

Emenda nº 0128 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO -

Ação: 4251 - GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 317.598,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Ampliar  os  recursos  para  fortalecer  o  papel  da  Ouvidoria-geral  do

Estado  em  processos  contra  agentes  e  órgãos  de  defesa  social  envolvidos  em

violação de direitos fundamentais.

------------------------------

Emenda nº 0129 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE

DEFESA SOCIAL -

Ação:  2144  -  CAPACITAÇÃO  E  FORMAÇÃO  DE  SERVIDORES  DO SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO

Mudança de finalidade para: Formar os servidores do sistema socioeducativo no

momento de entrada e qualificá-los ao longo do desenvolvimento de seus trabalhos,

em treinamento policial integrados, formação em direitos humanos, aprendizado em

Libras, dentre outros.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 120.433,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Ampliar  os  recursos  para  a  formação  de  profissionais  do  sistema

socioeducativo,  capacitando-os  a  atenderem  adequadamente  pessoas  com

deficiência, inclusive com aprendizado em Libras.

------------------------------

Emenda nº 0130 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 023 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

Ação:  ....  -  INCENTIVO  AO  ESPORTE,  CULTURA  E  ARTESANATO  COMO

PROMOÇÃO DE DIREITOS

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE
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Finalidade: Garantir recursos para o incentivo ao esporte, cultura e ao artesanato,

como  forma  de  promoção  dos  direitos,  oportunidades  e  perspectivas  dos

adolescentes.

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 23.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar os meios de proteção aos jovens e de incentivo ao esporte, à

cultura e ao artesanato, como forma de promoção de seus direitos, oportunidades e

perspectivas.

------------------------------

Emenda nº 0131 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE

DEFESA SOCIAL -

Ação:  2144  -  CAPACITAÇÃO  E  FORMAÇÃO  DE  SERVIDORES  DO SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO

Mudança  de  finalidade  para:  Contribuir  para  o  aperfeiçoamento  das  ações

desenvolvidas pelo sistema de defesa social, através da proposição, identificação e

incentivo  a  modelos  de  atuação  exitosos,  especialmente  os  que  promovem  a

articulação intersetorial das políticas sociais com as políticas sociais com as políticas

de segurança pública, propiciando uma atuação preventiva integrada para proteger

famílias socialmente vulneráveis.

Mudança de produto para: PESQUISA REALIZADA

Mudança de unidade de medida para: PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.620.505,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Fortalecer  os  mecanismos  de  articulação  intersetorial  das  políticas

sociais (  educação, assistência e inclusão social,  saúde, esporte, cultura, inclusão

produtiva,  juventude  e  apoio  às  famílias)  com  as  políticas  de  segurança pública,

propiciando  uma atuação  preventiva  integrada  para  proteger  famílias  socialmente

vulneráveis.

------------------------------

Emenda nº 0132 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de finalidade para: Qualificar o atendimento socioeducativo e garantir a

excepcionalidade da medida socioeducativa de privação e restrição de liberdade, por

meio da  priorização do meio  aberto e qualificação da entrada do adolescente  no

sistema mediante a articulação com os órgãos da justiça

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 9.800.210,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Garantir  a  implantação  de  um  Centro  Socioeducativo  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

------------------------------

Emenda nº 0133 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE

DEFESA SOCIAL -

Ação:  2143  -  CAPACITAÇÃO  E  FORMAÇÃO  DE  SERVIDORES  DO SISTEMA

PRISIONAL

Mudança de finalidade para: Formar os servidores do sistema prisional no momento
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de  entrada  e  qualificá-los  ao  longo  do  desenvolvimento  de  seus  trabalhos,  em

treinamento  policial  integrados,  formação  em  direitos  humanos,  aprendizado  em

Libras, dentre outros.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 5.861.772,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Ampliar  os  recursos  para  a  formação  de  profissionais  do  sistema

prisional,  capacitando-os  a  atenderem  adequadamente  pessoas  com  deficiência,

inclusive com aprendizado em Libras.

------------------------------

Emenda nº 0134 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS CRIMINAIS DE URGÊNCIA

Unidade Orçamentária:  1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade:  IMPLANTAR  OS  NÚCLEOS  CRIMINAIS  DE  URGÊNCIA  DA

DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  OBJETIVANDO

ASSEGURAR  A  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA  AOS  PRESOS  PROVISÓRIOS

HIPOSSUFICIENTES  PASSÍVEIS  DE  SUBSTITUIÇÃO  PENAL,  BEM  COMO  A

PRESTAÇÃO  DE  ASSISTÊNCIA  E  ORIENTAÇÃO  MULTIDISCIPLINAR  AOS

EGRESSOS HIPOSSUFICIENTES PROVISÓRIOS.

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de medida: NÚCLEO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 171.128,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Garantir  recursos  para  a  reinserção  do  egresso  no  mercado  de

trabalho.

------------------------------

Emenda nº 0135 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1197 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 22.325.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar os recursos para melhorias na estrutura do sistema prisional

do Estado, com vistas a ampliar as parcerias com entidades de direitos humanos, a

solucionar a superlotação. Construir unidades específicas para tutela de detentos de

18  a  24  anos,  estimular  a  formação  multidisciplinar,  e  promover  a  qualificação

profissional, ressocialização e reinserção social de egressos e detentos.

------------------------------

Emenda nº 0136 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 139 -  PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS

SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO -

Ação:  1027  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  E  AO  REAPARELHAMENTO  DE

UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 821.432,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Garantir recursos para a implantação de equipamentos atualizados nas
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unidades prisionais, que favoreçam os direitos dos familiares dos presos e a extinção

das práticas vexatórias na revista.

------------------------------

Emenda nº 0137 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Ação: .... - ACESSO AO TRANSPORTE PÚBLICO AOS PRESÍDIOS

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Melhorar o acesso de familiares por transporte público aos presídios do

Estado.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.275.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Garantir recursos para o transporte público de familiares de detentos a

presídios em todo o Estado em vistas da dificuldade de acesso e direitos humanos.

------------------------------

Emenda nº 0138 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4007 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL

Mudança  de  finalidade  para:  GARANTIR  A  CUSTÓDIA E  A REINTEGRAÇÃO

SOCIAL  DO  INTERNO,  OFERECENDO  TRATAMENTO  E  CUIDADOS  COM  A

SAÚDE  FÍSICA  E  PSÍQUICA,  ESPECIALMENTE  AO  SENTENCIONADO

PORTADOR DE SOFRIMENTO MENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 29.332.732,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Ampliar  recursos  para  o  atendimento  ao  sentenciado  portador  de

sofrimento mental.

------------------------------

Emenda nº 0139 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 214 -  AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL -

Ação: 1276 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A

QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Mudança  de  finalidade  para:  REALIZAR  ATIVIDADES  DE  CAPACITAÇÃO

VOLTADAS PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE

DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS,  TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA

MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE

À SOCIEDADE MINEIRA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 723.102,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa:  Ampliar  a  capacitação  dos  profissionais  de  segurança  pública  em

direitos humanos.

------------------------------

Emenda nº 0140 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

-

Ação: 4110 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de finalidade para: MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS

PÚBLICAS JUNTO AOS CIDADÃOS,  PROPICIANDO EDUCAÇÃO EM DIREITOS
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HUMANOS, INCLUSIVE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE OS SEUS DIREITOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 5.202.410,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar os recursos para a educação em cidadania e direitos humanos

na  sociedade  civil,  destacando-se  o  acesso  aos  direitos  sociais  e  o  papel  dos

indivíduos como atores políticos.

------------------------------

Emenda nº 0141 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4414 - ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Mudança  de  finalidade  para:  INCENTIVAR  POLÍTICAS  PÚBLICAS  VOLTADAS

PARA A PROTEÇÃO  DE  DIREITOS  HUMANOS  E  APRIMORAR  A GESTÃO  E

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE SUAS AÇÕES.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 12.472.454,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Aprimorar a gestão das políticas governamentais de direitos humanos,

inclusive a efetivação da execução orçamentária dos recursos.

------------------------------

Emenda nº 0142 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

Ação: ....  -  SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS

CORREICIONAIS

Unidade Orçamentária: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Finalidade:  PROCEDER  À  APURAÇÃO  DE  ATOS  ILÍCITOS  OU

TRANSGRESSÕES  DISCIPLINARES  PRATICADOS  OU  ATRIBUÍDOS  AO

SERVIDOR POLICIAL MILITAR.

Produto: PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO

Unidade de medida: PROCEDIMENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 965.952,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Garantir recursos para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 0143 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

Ação: 4660 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS

DA JUSTIÇA GRATUITA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 74.226.824,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar a Assistência judiciária gratuita

------------------------------

Emenda nº 0144 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA -

Ação: 4061 - INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS

Mudança de finalidade para: ASSEGURAR PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA

DA QUALIDADE DE VIDA NAS ÁREAS DE CONFLITO URNBANAS  E  RURAIS,
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PROMOVENDO AÇÕES QUE SUBSTITUAM O USO DA VIOLÊNCIA CONTRA OS

MORADORES DE ACAMPAMENTOS E PRÉ-ASSENTAMENTO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 44.572,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Garantir recursos para a efetivação do Direito à Cidade e a promoção

de políticas urbanas justas, de forma a se evitarem despejos e métodos violentos

contra os moradores de áreas ocupadas.

------------------------------

Emenda nº 0145 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação:  1005  -  REORGANIZAÇÃO  PRODUTIVA  DOS  BENEFICIADOS  POR

BARRAGEM

Mudança  de  finalidade  para:  PLANEJAR  E  EXECUTAR  PLANOS  PARA  O

REASSENTAMENTO  RURAL,  A  REORGANIZAÇÃO  PRODUTIVA  E  A

SUSTENTABILIDADE  ECONÔMICO-SOCIAL  DAS  FAMÍLIAS  ATINGIDAS  PELA

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS COM VISTAS A GARANTIR OS SEUS DIREITOS

E ELEVAR O SEU NÍVEL DE VIDA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 197.777,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Acompanhar a construção e o funcionamento dos empreendimentos

hidrelétricos no Estado quanto a impactos socioambientais e violações aos direitos

humanos das populações atingidas pelas barragens.

------------------------------
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Emenda nº 0146 Autoria: Durval Ângelo - PT

Programa:  296  -  ATENDIMENTO  DO  SERVIDOR  DO  SISTEMA DE  DEFESA

SOCIAL -

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES

EM SITUAÇÃO DE RISCO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 670.113,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar os recursos para moradia funcional de policiais militares em

situação de risco.

------------------------------

Emenda nº 0147 Autoria: Fred Costa - PHS

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Inclusão Digital da Pessoa Idosa

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Capacitação da população idoso por meio de ensino básico e gratuito

da tecnologia digital.

Produto: IDOSO ATENDIDO

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Atualmente  participal  da  capacitação  digital  aproximadamente  550

idosos. O serviço é oferecida junto à Biblioteca Pública de Minas Gerais, por meio de



618
____________________________________________________________________________

parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento

Social.  Pretendemos  fortalecer  este  trabalho,  criando  a  ação  na  Sedese,  órgão

estadual atualmente reponsável pela execução deste projeto.

------------------------------

Emenda nº 0148 Autoria: Fred Costa - PHS

Programa: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS -

Ação: 4014 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Mudança de finalidade para: Alteração da Finalidade, com o seguinte acréscimo:

Promover a capacitação do profissional , inclusive para atendimento a denuncias de

maus-tratos aos animais no Estado de Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 0149 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.101.964,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

------------------------------

Emenda nº 0150 Autoria: Paulo Lamac - PT

Programa:  167  -  FINANCIA  MINAS  -  PROMOÇÃO  DO  INVESTIMENTO

ESTRATÉGICO -

Ação: 1290 - CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 18.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680
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- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

------------------------------

Emenda nº 0151 (originada da PLE nº 1.470/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: ELABORAR PLANO DE AÇÃO PARA PRESTAR ACOMPANHAMENTO

NUTRICIONAL  À  POPULAÇÃO  E  IMPLEMENTAR  A  POLÍTICA NACIONAL  DE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PNAN - NO ESTADO.

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Ação: 4581 -

PROMOÇÃO DA SAÚDE

------------------------------

Emenda nº 0152 (originada da PLE nº 1.472/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4001 -  GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR -  COMPLEXO DE SAÚDE

MENTAL

Mudança  de  finalidade  para:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  A

PACIENTES ADULTOS E INFANTO-JUVENIL VISANDO AO RESTABELECIMENTO

DOS PACIENTES, DE MANEIRA A ADQUIRIREM ESTABILIDADE, GARANTINDO O

CUMPRIMENTO  DAS  DIRETRIZES  DA POLÍTICA NACIONAL DE  SAÚDE,  BEM

COMO ATENÇÃO INTEGRAL AOS

PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO EM

DECORRÊNCIA  DE  DISTÚRBIOS  MENTAIS.  PRESTAR  ASSISTÊNCIA
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AMBULATORIAL e  hospitalar,  conforme Lei  Federal  nº  10.216,  de  6/4/2001,  AOS

USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

------------------------------

Emenda nº 0153 (originada da PLE nº 1.474/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 1260 - SUAS

Mudança  de  finalidade  para:  IMPLANTAR  PISO  MINEIRO  DE  ASSISTÊNCIA

SOCIAL COMO  MECANISMO  DE  FINANCIAMENTO  DA REDE  DE  PROTEÇÃO

SOCIAL; PADRONIZAR A NOMENCLATURA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL;

UNIVERSALIZAR O COFINANCIAMENTO ESTADUAL AOS MUNICÍPIOS MINEIROS

NO ÂMBITO DO SUAS; APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NA GESTÃO

MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 11.713.636,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0154 (originada da PLE nº 1.477/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação:  ....  -  ESTRUTURAÇÃO  E  OPEACIONALIZAÇÃO  DO  SISTEMA  DE

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -- SISVAN -- EM MINAS GERAIS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: GARANTIR A ALIMENTAÇÃO PERMANENTE DE DADOS DO SISVAN

E  REALIZAR  O  DIAGNÓSTICO  E  A  AVALIAÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DO

SISTEMA NO ESTADO.

Produto: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO
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Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 800.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0155 (originada da PLE nº 1.480/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4299  -  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS

Mudança  de  finalidade  para:  GARANTIR  A  DISPONIBILIDADE  DE

MEDICAMENTOS  BÁSICOS  (alopáticos,  homeopáticos  e  fitoterápicos  aprovados

pela  Anvisa),  COM  EFICIÊNCIA  NA  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E

DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.

------------------------------

Emenda nº 0156 (originada da PLE nº 1.486/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

Mudança  de  finalidade  para:  COORDENAR  AS  AÇÕES  DO  CONSELHO  DE

SEGURANÇA  ALIMENTAR  DE  MINAS  GERAIS  (CONSEA/MG)  E  APOIAR  AS

COMISSÕES  REGIONAIS  DE  SEGURANÇA  ALIMENTAR  E  NUTRICIONAL

SUSTENTÁVEL  (crsans),  ATRAVÉS  DA  ARTICULAÇAO  ENTRE  GOVERNO  E

SOCIEDADE  CIVIL  NA PROPOSIÇÃO  DE  DIRETRIZES  PARA AS  AÇÕES  DE

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.



622
____________________________________________________________________________

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 297.200,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0157 (originada da PLE nº 1.501/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  4033  -  "CONSTRUÇÃO E  REFORMA DE UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0158 (originada da PLE nº 1.504/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO -

Ação: 4109 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Tendo  em  vista  o  contexto  predominantemente  rural  dos  povos

indígenas e da maior parte das comunidades quilombolas, faz-se necessário ampliar

as metas da Ação 4109, que visa apoiar projetos indutores do desenvolvimento de
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cadeias  produtivas,  do  fortalecimento  da  agricultura  e  da  agroindustrialização  em

territórios de povos e comunidades tradicionais.

------------------------------

Emenda nº 0159 (originada da PLE nº 1.505/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: ....  -  IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA

DOS  DIREITOS  HUMANOS  DA POPULAÇÃO  EM  SITUAÇÃO  DE  RUA E  DOS

CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  ESTRUTURAR  EQUIPE  TÉCNICA,  REALIZAR  SEMINÁRIOS

REGIONAIS  E  ELABORAR  PLANO  DE  DESCENTRALIZAÇÃO  DAS  AÇÕES

RELATIVAS  À  POPULAÇÃO  EM  SITUAÇÃO  DE  RUA E  AOS  CATADORES  DE

MATERIAL RECICLÁVEL

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de medida: NÚCLEO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0160 (originada da PLE nº 1.511/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  FINANCEIROS  PARA

APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME  AS  modalidades  ensino

fundamental rural em tempo integral e ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO
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PROFISSIONAL, ambos do FUNDO DE MANUTENÇÃO DO E DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, para

apoio ao desenvolvimento das atividades educativas e à melhoria da infraestrutura.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Na proposta do PPAG 2012-2015 não constam as ações de concessão

de bolsa-aluno para o ensino fundamental nem o repasse das verbas para as obras

de infraestrutura, permanecendo apenas a Ação 4587, que se destina somente ao

atendimento  do  ensino  médio.  Essa  alteração  prejudica  muito  o  funcionamento

dessas escolas, que dependem dos recursos públicos principalmente para manter

também  o  ensino  fundamental  e  realizar  reformas  estruturais.  Desse  modo,  fica

evidente a pertinência do atendimento da proposta sob comento.

------------------------------

Emenda nº 0161 (originada da PLE nº 1.512/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 118 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Ação: .... - Implantação do Sistema Estadual de Cultura

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  Promover  os  estudos  e  diagnósticos  necessários  à  implantação  do

Sistema  Estadual  de  Cultura,  permitindo  a  articulação  institucional  necessária  à

integração do Estado e dos Municípios mineiros ao Sistema Nacional de Cultura.

Produto: ESTUDO REALIZADO.

Unidade de medida: ESTUDO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Nacionalmente, há um esforço de institucionalização de um sistema

integrado de  cultura,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  construção de  políticas

culturais  consistentes, que possibilitam a preservação e o reforço das identidades

culturais  do  País,  o que constitui  uma importante estratégia de atuação do poder

público  na  área  cultural.  Em  Minas  Gerais  já  existem  importantes  estruturas

institucionais  que  integrarão  o  Sistema  Nacional  de  Cultura,  bem  como  seu

equivalente no âmbito estadual. Ainda assim, é necessário prever formas de apoio

para  a  progressiva  adesão  dos  Municípios  mineiros  às  exigências  de

institucionalização do sistema. O próprio Estado ainda carece de estabelecer em lei

seu Plano de Cultura, além de formalizar a criação do Sistema Estadual de Cultura.

------------------------------

Emenda nº 0162 (originada da PLE nº 1.517/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de finalidade para: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, técnicos,

MATERIAIS  E  FINANCEIROS  AOS  MUNICÍPIOS,  VISANDO  À  MELHORIA DOS

PADRÕES  DE  QUALIDADE  da  educação  básica  -  educação  infantil,  ensino

fundamental e ensino médio - NO ESTADO.

------------------------------

Emenda nº 0163 (originada da PLE nº 1.519/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, forma integrada aos

Centros de Referência de Assitência Social - Cras - e ao Programa Saúde da Família

- PSF.
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Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0164 (originada da PLE nº 1.523/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  100.000,00 -  Programa: 726 -  ACESSO À JUSTIÇA -  Ação:  1099  -

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

------------------------------

Emenda nº 0165 (originada da PLE nº 1.526/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação:  4234  -  CO-FINANCIAMENTO DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  NAS  MODALIDADES

FUNDO  A FUNDO  (MANUTENÇÃO)  E  CONVÊNIO  (CONSTRUÇÃO/REFORMA,

aquisição  de  veículos  e  equipamentos,  E  BENEFÍCIOS

EVENTUAIS/EMERGENCIAIS)  PARA MUNICÍPIOS NAS AÇÕES  DE PROTEÇÃO
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SOCIAL BÁSICA.

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0166 (originada da PLE nº 1.526/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Apoio à estruturação dos conselhos tutelares e municipais dos direitos da

criança e do adolescente

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Apoiar  a  estruturação  dos  conselhos  tutelares  e  municipais,

possibilitando melhor desempenho de suas atribuições.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0167 (originada da PLE nº 1.529/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -
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SUAS -

Ação:  4236  -  CO-FINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  PARA  MUNICÍPIOS  NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  NAS  MODALIDADES

FUNDO A FUNDO E CONVÊNIO PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES NAS AÇÕES

DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL e organizar a oferta de serviços regionalizados

de proteção social especial, de média e alta complexidade, no âmbito do Suas.

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  644.000,00  -  Programa:  011  -  ASSISTÊNCIA SOCIAL E  DIREITOS

HUMANOS - Ação: 1260 - SUAS

------------------------------

Emenda nº 0168 (originada da PLE nº 1.533/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  Promover  a  regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação

estaduais  já  existentes  como forma de  eliminar  o  passivo  ambiental  existente  no

Estado

Produto: Área Regularizada

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Criação  de  ação  específica  para  a  regularização  fundiária  das

unidades de conservação estaduais  já criadas, como forma de eliminar o passivo

ambiental existente no Estado.

------------------------------

Emenda nº 0169 (originada da PLE nº 1.534/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4640 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Mudança de finalidade para: Promover, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR

OS DIREITOS HUMANOS por meio da oferta do serviço de acolhimento institucional

de  abrigamento,  e  do  cofinanciamento  junto  aos  municípios,  para  mulheres  em

situação de violência,  crianças e adolescentes sob medida de proteção, adultos e

famílias em situação de rua e desabrigo, idosos(as) que não dispõem de condições

para permanecer com a família, e jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos

familiares estejam rompidos ou fragilizados, conforme as especificações, para cada

um  desses  públicos,  da  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais

(Resolução nº  109,  de  11/11/2009,  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  -

CNAS).

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0170 (originada da PLE nº 1.537/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL
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Ação: .... - Implantação e Gestão do Pagamento por Serviços Ambientais - Bolsa

Reciclagem

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:  Estruturar  e realizar  pagamento por  serviços ambientais  de  catação,

segregação e destinação para reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores

de materiais recicláveis, por meio das Associações ou Cooperativas de Catadores.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A  emenda  visa  incluir  uma  nova  ação,  pois,  conforme  proposta

inovadora  priorizada  no  seminário  legislativo  "Pobreza  e  Desigualdade",  a  Bolsa

Reciclagem, já instituída por lei recentemente promulgada, é um instrumento legítimo

para pagamento por serviços ambientais às associações e cooperativas de catadores

de material  reciclável,  devido ao importante trabalho realizado por essa classe de

trabalhadores.

------------------------------

Emenda nº 0171 (originada da PLE nº 1.547/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O déficit habitacional entre os povos indígenas tem sido elemento que

dificulta o exercício pleno da cidadania entre esse público. O aumento da oferta de

moradia é importante para a vida, com dignidade, dos povos indígenas.

------------------------------

Emenda nº 0172 (originada da PLE nº 1.547/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO -

Ação: 4648 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Mudança de finalidade para:  CONSTRUIR CASAS PARA A POPULAÇÃO COM

RENDA MENSAL DE UM A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS,  VISANDO REDUZIR  O

DÉFICIT HABITACIONAL

VERIFICADO NESTA FAIXA DE RENDA, COM PRIORIDADE DE ATENDIMENTO

AOS MUNICIPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ CINQUENTA MIL HABITANTES ou que

tenham comunidades indígenas ou quilombolas

Justificativa: O déficit habitacional entre os povos indígenas tem sido elemento que

dificulta o exercício pleno da cidadania entre esse público. O aumento da oferta de

moradia é importante para a vida, com dignidade, dos povos indígenas.

------------------------------

Emenda nº 0173 (originada da PLE nº 1.551/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA

E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação:  ....  -  APOIO  TÉCNICO  E  FINANCEIRO  PARA  INVENTORES

INDEPENDENTES

Unidade  Orçamentária:  2071  -  FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À  PESQUISA  DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  CONCEDER  APOIO  TÉCNICO  E  FINANCEIRO  A  INVENTORES

INDEPENDENTES  PARA A OBTENÇÃO  DE  PATENTES  DE  INOVAÇÕES  COM

POTENCIAL  POSITIVO  PARA O  DESENVOLVIMENTO  SOCIOECONÔMICO  DO

ESTADO
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Produto: PEDIDO DE PATENTE APOIADO

Unidade de medida: PEDIDO DE PATENTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O sistema atual de concessão de patentes, sob responsabilidade do

governo federal, é caro e demorado, dificultando o acesso de inventores de menor

capacidade econômica.

------------------------------

Emenda nº 0174 (originada da PLE nº 1.554/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação: 4560 - BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA

VEGETAL NATIVA.

Mudança de finalidade para: INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA

COBERTURA  VEGETAL  NATIVA  ATRAVÉS  DE  ADOÇÃO  DE  INCENTIVOS

FINANCEIROS  COMO  PAGAMENTO  DE  BOLSAS  AOS  PROPRIETÁRIOS  QUE

CONSERVAREM  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  PELO  PERÍODO

ESPECIFICADO NO EDITAL

Mudança de produto para: HECTARE PROTEGIDO

Mudança de unidade de medida para: HECTARE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: De acordo com o art. 3º da Lei nº 17.727, de 2008, os agricultores

familiares e pequenos produtores rurais têm prioridade na concessão do benefício.

Não  obstante,  a  referida  lei  estabelece  que  o  benefício  será  progressivamente
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ampliado, até tornar-se acessível à totalidade dos proprietários e posseiros rurais do

Estado.  Esta  emenda  coaduna  com  o  objetivo  legal  de  ampliação  dessa  política

pública.

Durante a discussão de mérito da proposta de ação legislativa, observou-se que

houve equívoco na definição do objeto e da unidade de medida da Ação 4560, pois

esta é mensurada em termos de hectares protegidos. Além da alteração de objeto e

unidade de medida, aproveitamos para sugerir a correção de erros ortográficos no

texto da finalidade da ação.

------------------------------

Emenda nº 0175 (originada da PLE nº 1.555/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1244 - COMBATE À POBREZA RURAL

Mudança de nome para: COMBATE À POBREZA RURAL e à migração laboral

Mudança  de  finalidade  para:  CONTRIBUIR  PARA  A  DIMINUIÇÃO  DAS

VULNERABILIDADES  SOCIOECONÔMICAS  DOS  ESPAÇOS  REGIONAIS  COM

MAIOR INCIDÊNCIA DE SECAS E SEU ENTORNO, A PARTIR DE AÇÕES QUE

LEVEM À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DA REGIÃO E AO FORTALECIMENTO DA

BASE  SOCIAL,  ORGANIZANDO  A  SOCIEDADE  CIVIL,  PROMOVENDO  A

COORDENAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES LOCAIS, COM ÊNFASE

NA POPULAÇÃO RURAL, e buscando alternativas de absorção de mão de obra, de

forma a evitar a migração laboral.

Justificativa:  Historicamente  vimos  em  outros  países  e  mesmo no  Brasil  que  a

mecanização acentuada na lavoura reduz o uso intensivo  de mão de obra.  Se a

mecanização proporciona ganhos de produtividade, causa desemprego e acentua a

migração  laboral.  A alteração  do  nome  da  ação  e  do  texto  da  finalidade  busca

direcionar os esforços do Estado para a mitigação desse problema.

------------------------------

Emenda nº 0176 (originada da PLE nº 1.556/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  SAÚDE  POR  MEIO  DA

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

DE  ÁGUA,  ESGOTAMENTO  SANITÁRIO  E  DRENAGEM  PLUVIAL  E

UNIVERSALIZAR  O  SEU  ATENDIMENTO,  inclusive  para  as  localidades  com

população inferior a duzentos habitantes.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes,  como vem fazendo.  Essa emenda propõe explicitar  na

finalidade da Ação 1098 o atendimento a essas localidades.

------------------------------

Emenda nº 0177 (originada da PLE nº 1.556/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS

Mudança  de  objetivo  para:  PROMOVER  A SAÚDE  POR  MEIO  DO  ACESSO

ADEQUADO  AO  SANEAMENTO  básico,  NOTADAMENTE  ATRAVÉS  DA

CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, MÓDULOS SANITÁRIOS, ESTAÇÕES DE

TRATAMENTO  DE  ESGOTO,  assegurando  a  universalização  desse  acesso,  E

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico - Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes, como vem fazendo. Essa emenda propõe explicitar esse

princípio fundamental no texto do objetivo do Programa 053.

------------------------------

Emenda nº 0178 (originada da PLE nº 1.556/2011) Autoria: Comissão de Participação
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Popular

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1240 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A

ÁGUA

Mudança de finalidade para: AMPLIAR O ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA

PARA O CONSUMO HUMANO E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,

inclusive nas localidades com população inferior a duzentos habitantes, POR MEIO

DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS EM ESPAÇOS REGIONAIS LOCALIZADOS

NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO -

ÁREAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DA SECA.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes,  como vem fazendo.  Essa emenda propõe explicitar  na

finalidade da Ação 1240 o atendimento a essas localidades.

------------------------------

Emenda nº 0179 (originada da PLE nº 1.556/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS

Mudança de  objetivo  para:  PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS

VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS A PARTIR DE

AÇÕES QUE VISEM à INCLUSÃO PRODUTIVA DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM

SITUAÇÃO  DE  POBREZA ARTICULADAS  COM  AÇÕES  DE  IMPLANTAÇÃO  DE

INFRA-ESTRUTURA de saneamento básico, assegurando sua universalização.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com
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menos de 200 habitantes, como vem fazendo. Essa emenda propõe explicitar esse

princípio fundamental no texto do objetivo do Programa 050.

------------------------------

Emenda nº 0180 (originada da PLE nº 1.557/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação:  ....  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  REDES  DOMICILIARES  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  DISPONIBILIZAR  ÁGUA  EM  QUANTIDADE  E  QUALIDADE  PARA

RESIDÊNCIAS DE  FAMILIAS  DE AGRICULTORES  CARENTES DA REGIÃO DO

SEMI-ÁRIDO, A PARTIR DE POÇOS JÁ CONSTRUÍDOS.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 240.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Diversos  órgãos  trabalham  com  a  questão  do  acesso  ao

abastecimento  público  de  água  na  região  do  Semi-Árido,  especialmente  na

perfuração de poços. O que se propõe com esta ação é disponibilizar,  a partir  de

poços  existentes,  redes  de  abastecimento  que  levem  a  água  até  as  famílias,

facilitando o acesso ,  melhorando as condições de saúde e higiene,  promovendo

qualidade de vida e resgate da cidadania.

------------------------------

Emenda nº 0181 (originada da PLE nº 1.558/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO
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PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FEIRAS DA

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 345.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0182 (originada da PLE nº 1.559/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de finalidade para: Garantir estruturas físicas adequadas ao atendimento

ao  adolescente  autor  de  ato  infracional,  por  meio  de  reformas  em  unidades  em

funcionamento e da construção de novos centros socieoeducativos, observando a

EXCEPCIONALIDADE  DA  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  PRIVAÇÃO  E  E

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, POR MEIO DA PRIORIZAÇÃO DO MEIO ABERTO E

QUALIFICAÇÃO  DA ENTRADA DO  ADOLESCENTE  NO  SISTEMA MEDIANTEA

ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE JUSTIÇA.

------------------------------

Emenda nº 0183 (originada da PLE nº 1.560/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 2023 - GESTÃO DO MINAS SEM FOME

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  aporte  maior  de  recursos  possibilitará  uma melhor  condução do

Programa, com maior acompanhamento e assistência técnica, permitindo um melhor

custo benefício dos investimentos.

------------------------------

Emenda nº 0184 (originada da PLE nº 1.561/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1296 - COM LICENÇA, VOU A LUTA

Mudança  de  finalidade  para:  Concretizar  ações  voltadas  à  erradicação  do

analfabetismo  e  ao  incremento  da  escolaridade,  bem  como  à  capacitação  e  à

qualificação do público alvo,  visando à ampliação de seu acesso ao mercado de

trabalho  ou  às  atividades  formais  de  geração de  renda,  de  forma a  assegurar  o

empoderamento e a autonomia financeira das mulheres.

Justificativa: Somos pelo acolhimento, em razão do texto expressar de forma mais

adequada as manifestações do movimento social  em defesa de políticas  públicas

para  as  mulheres.  A proposição  reflete  a  proposta  nº  1  do  Eixo  I  -  Autonomia

Econômica e Igualdade no Mundo do Trabalho, com Inclusão Social, priorizada no

relatório  final  da III  Conferência Estadual  de Políticas para as Mulheres,  realizada

entre os dias 17 e 19 de outubro de 2011.

------------------------------

Emenda nº 0185 (originada da PLE nº 1.562/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação:  1151  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  TANQUES  COMUNITÁRIOS  DE

COLETA DE LEITE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa:  A  correção  da  regionalização  de  Central  para  Estadual  se  faz

necessária  em  função  da  natureza  da  ação  cuja  execução  se  dará  em  diversas
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regiões do Estado.

------------------------------

Emenda nº 0186 (originada da PLE nº 1.563/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 1172 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0187 (originada da PLE nº 1.565/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  DISPONIBILIZAR  PINTAINHAS  DE  ALTO  PADRÃO  GENÉTICO  E

RAÇÕES  INICIAIS  PARA  AGRICULTORES  FAMILIARES  VISANDO  A

DISPONIBILIZAÇÃO  DE  ALIMENTOS  DE  ALTO  VALOR  PROTEICO  A  BAIXO

CUSTO,  ATRAVÉS  DA PRODUÇÃO  DE  OVOS  PARA CONSUMO  FAMILIAR  E

VENDA DE EXCEDENTES, GERANDO RENDA COMPLEMENTAR PARA FAMILIAS

RURAIS.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.020.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação proposta visa aportar recursos para oferecer aos agricultores
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familiares carentes a alternativa de disporem de pintainhas de alto valor genético para

fornecerem ovos, proteína de baixo custo, para alimentação e venda de excedentes.

É uma ação de grande aceitação e procura pelos agricultores familiares.

------------------------------

Emenda nº 0188 (originada da PLE nº 1.566/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4584 -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 345.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0189 (originada da PLE nº 1.567/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 174 - PROTAGONISMO JUVENIL -

Ação: 4298 - ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES

E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES

E JOVENS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0190 (originada da PLE nº 1.567/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 174 - PROTAGONISMO JUVENIL

Ação:  ....  -  Construção,  reforma  e  ampliação  de  moradias  estudantis  para
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adolescentes e jovens

Unidade Orçamentária: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Finalidade:  Adequar  as  instalações  das  moradia  estudantis  para  maiores  de  12

anos, como forma de apoiar a permanência de crianças adolescentes e jovens na

escola, por meio de organização e da oferta de proteção social.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/ REFORMADA/ AMPLIADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  2.000.000,00 -  Programa:  174 -  PROTAGONISMO JUVENIL -  Ação:

4298  -  ATENDIMENTO  EM  MORADIA ESTUDANTIL  PARA ADOLESCENTES  E

JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E

JOVENS.

------------------------------

Emenda nº 0191 (originada da PLE nº 1.568/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - XADREZ NA ESCOLA

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Em  2009,  a  Ação  2010  -  Xadrez  na  escola,  do  Programa  235  -

Melhoria do ensino fundamental, foi executada na íntegra, beneficiando 500 alunos

das escolas públicas estaduais. Essa ação tem um grande alcance social ao viabilizar

aos  alunos a  prática  do  xadrez,  com o objetivo  de desenvolver  o  autocontrole,  a

criatividade, o raciocínio lógico, estimulando a tomada de decisões e melhorando a

capacidade de aprendizado e de integração social dos estudantes. Em 2010, a ação

não teve nenhuma execução, em virtude de não haver sido celebrado convênio com a

Federação Mineira de Xadrez, conforme dados apurados do Sistema de Informações

Gerenciais e de Planejamento - Sigplan, do governo do Estado. Na revisão de 2011,

as metas físicas e financeiras foram reduzidas à metade em relação aos parâmetros

anteriores. No entanto, por meio de emenda popular, a ação teve suas metas físicas e

financeiras equiparadas às estipuladas no ano anterior. Em decorrência disso, no ano

de 2011 a ação foi novamente executada na íntegra, nos mesmos parâmetros de

2009.

------------------------------

Emenda nº 0192 (originada da PLE nº 1.572/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 212 - MINAS ESPORTE

Ação: .... - Promoção do esporte indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  PROPICIAR  CONDIÇÕES  PARA  A  PRÁTICA  ESPORTIVA  NAS

COMUNIDADES INDÍGENAS,  INCLUSIVE DOS ESPORTES  ESPECÍFICOS  DOS

POVOS INDÍGENAS E REALIZAR OS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS,

COM GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INDÍGENAS DO BRASIL.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0193 (originada da PLE nº 1.579/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à implantação de lavouras

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS

CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A

FAMÍLIA.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.025.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação Apoio à Implantação de Lavouras objetiva distribuir sementes

de milho,feijão e sorgo para agricultores familiares carentes, é uma ação de grande

impacto e importância e visa atender a regiões de menor IDH.

------------------------------

Emenda nº 0194 (originada da PLE nº 1.580/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança  de  finalidade  para:  PROVER  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  E

FORMAÇÃO  TÉCNICA  EM  NÍVEL  MÉDIO,  ATENDENDO  ÀS  DEMANDAS

REGIONAIS  E  MUNICIPAIS,  do  meio  urbano  e  rural,  IDENTIFICANDO  E

DIAGNOSTICANDO  TENDÊNCIAS  DO  MERCADO  DE  TRABALHO  E

NECESSIDADES  DE  MÃO  DE  OBRA  E  CONTRIBUINDO  PARA  O

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

------------------------------

Emenda nº 0195 (originada da PLE nº 1.586/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO

Ação: .... - Apoio ao extrativismo no Norte de Minas

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade:  Apoiar  a  atividade  de  agroextrativismo  das  culturas  do  pequizeiro  e

macaúba e demais frutos do cerrado mineiro.

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  agroextrativismo das  culturas  do  pequizeiro,  da  macaúba  e  das

demais  espécies  do  Cerrado  mineiro  já  se  encontra  amplamente  previsto  na

legislação mineira. Não obstante, não se verificam, no planejamento estadual, ações

específicas  com  o  objetivo  de  incentivar  essa  atividade.  Tendo  isso  em  conta,  e
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considerando  a  relevância  cultural,  econômica  e  ambiental  da  cultura  dessas

espécies, avaliamos oportuna a proposta de criação de ação no âmbito do PPAG.

------------------------------

Emenda nº 0196 (originada da PLE nº 1.587/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Tendo em vista que Minas Gerais tem 853 Municípios a meta proposta

de capacitação para 800 jovens rurais é pouco expressiva e representa redução de

480 vagas em relação a 2011. A ação em foco contribuirá para a redução da migração

de jovens para as cidades em busca da escolarização e qualificação profissional.

------------------------------

Emenda nº 0197 (originada da PLE nº 1.522/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

Mudança de objetivo para: GARANTIR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL,  ADEQUADA  E  SOLIDÁRIA,  CONTEMPLANDO  O  BINÔMIO

EDUCAÇÃO-ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  PÚBLICAS

ESTADUAIS  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA,  POTENCIALIZANDO  A  ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR,  FORTALECENDO  A AGRICULTURA FAMILIAR  E  PROMOVENDO  A

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, observada a Lei Federal nº 11.947, de

2009.

Justificativa: O objetivo desta emenda é tornar explícita a relação entre o Programa

025 - Cultivar, Nutrir e Educar - e a Lei Federal nº 11.947, de 2009, que dispõe sobre

o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
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alunos da educação básica e dá outras providências. Com isso, pretende-se garantir,

entre outras coisas, a utilização de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos recursos

repassados pelo  Fundo Nacional  de  Desenvolvimento da Educação -  FNDE -,  no

âmbito  do  Programa  Nacional  de  Educação  Escolar  -  PNAE  -  na  aquisição  de

gêneros alimentícios de agricultores familiares.

------------------------------

Emenda nº 0198 (originada da PLE nº 1.522/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Esta emenda visa incluir a região do Jequitinhonha/Mucuri no âmbito

do  projeto-piloto  da  Ação  1218,  previsto  para  2012.  Além  disso,  promove  a

redistribuição do montante plurianual de metas físicas e financeiras, com o objetivo de

fortalecer o programa em sua implantação.

------------------------------

Emenda nº 0199 (originada da PLE nº 1.588/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 99.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0200 (originada da PLE nº 1.591/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL e de

segurança  (OBRAS,  MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE

INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

------------------------------

Emenda nº 0201 (originada da PLE nº 1.591/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO

ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA  FÍSICA,  OPERACIONAL  e  de  segurança

(OBRAS,  MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO,

TRANSPORTES)

------------------------------

Emenda nº 0202 (originada da PLE nº 1.592/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1261 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO e
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RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM inclusão socioprodutiva dos

catadores. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E

INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS  PRÁTICAS  DE

GESTÃO  DE  RESÍDUOS  E  EFLUENTES  E  A  REABILITAÇÃO  DE  ÁREAS

DEGRADADAS E CONTAMINADAS.

Justificativa:  A  substituição  da  expressão  "inclusão  social"  por  "inclusão

socioprodutiva dos catadores" e a exclusão da expressão "e recuperação energética"

na Ação 1261 objetivam, no primeiro caso, valorizar o catador enquanto profissional

da  área ambiental  e,  no segundo,  impedir  que o  Estado fomente  a queima,  para

produção  de  energia,  dos  materiais  passíveis  de  serem  reciclados,  reduzindo  a

oportunidade de ganho do catador pela diminuição da quantidade disponível desse

tipo de material.

------------------------------

Emenda nº 0203 (originada da PLE nº 1.592/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO e

RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM inclusão socioprodutiva dos

catadores. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E

INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS  PRÁTICAS  DE

GESTÃO  DE  RESÍDUOS  E  EFLUENTES  E  A  REABILITAÇÃO  DE  ÁREAS

DEGRADADAS E CONTAMINADAS.

Justificativa:  A  substituição  da  expressão  "inclusão  social"  por  "inclusão

socioprodutiva dos catadores" e a exclusão da expressão "e recuperação energética"

na Ação 1231 objetivam, no primeiro caso, valorizar o catador enquanto profissional
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da área ambiental  e,  no segundo,  impedir  que o  Estado fomente  a queima,  para

produção  de  energia,  dos  materiais  passíveis  de  serem  reciclados,  reduzindo  a

oportunidade de ganho do catador pela diminuição da quantidade disponível desse

tipo de material.

------------------------------

Emenda nº 0204 (originada da PLE nº 1.593/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1291  -  HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE

APAC

Mudança de finalidade para: FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE

CONDENADOS  NO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  POSSIBILITANDO  UM

PERCENTUAL  MAIOR  DE  CONDENADOS  SENDO  ATENDIDOS  PELA

METODOLOGIA  APAC,  POSSIBILITANDO,  ASSIM,  UMA  HUMANIZAÇÃO  MAIS

EFICIENTE E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO

HUMANIZADO  AO  PRESO,  INVESTINDO  EM  AÇÕES  DE  NATUREZA SOCIAL,

VOLTADAS  PARA  A  RESSOCIALIZAÇÃO  POR  MEIO  DO  TRABALHO  E

ESCOLARIZAÇÃO.

------------------------------

Emenda nº 0205 (originada da PLE nº 1.594/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4113 - APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

Mudança  de  finalidade  para:  APOIAR  os  municípios  e  os  AGRICULTORES

FAMILIARES  na  REALIZAÇÃO  DE  VENDA DIRETA DE  SEUS  PRODUTOS  aos

consumidores  urbanos,  assegurando  padrão  de  conforto  e  higiene  na

comercialização.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 170.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  aporte  de  mais  recursos  a  esta  ação  permitirá  o  aumento  da

abrangência no atendimento, uma vez que há grande demanda desse tipo de apoio à

comercialização  por  parte  dos  Municípios,  e,  de  fato,  mais  recursos  propiciam

melhoria nas condições de higiene e resultam em mais facilidade de comercialização

dos produtos da agricultura familiar.

------------------------------

Emenda nº 0206 (originada da PLE nº 1.595/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO

Ação: .... - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: Promover a ampliação da comercialização e distribuição dos produtos

da agricultura familiar.

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O PMDI traz como objetivo estratégico a valorização dos produtos e

serviços da agricultura familiar proporcionando segurança alimentar, sustentabilidade

ambiental e aumentando a renda, justificando a criação de espaços que possibilitem a

valorização do saber fazer de homens e mulheres do campo, criando oportunidades

de comercialização e troca de conhecimento.

------------------------------
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Emenda nº 0207 (originada da PLE nº 1.598/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Mudança  de  nome  para:  Atendimento  ao  adolescente  em  conflito  com  a  lei  -

cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado

Mudança  de  finalidade  para:  PROPICIAR  O  ROMPIMENTO  DA  PRÁTICA

INFRACIONAL  E  A  REDUÇÃO  DA  SENSAÇÃO  DE  IMPUNIDADE,  MEDIANTE

ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO

SISTEMA  SOCIOEDUCATIVO,  especificamente  nas  unidades  de  internação  e

semiliberdade,  GARANTINDO  ACESSO  À  ESCOLARIZAÇÃO,

PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO,

ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, ATRAVÉS DE UMA

EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR  E  DE  INFRAESTRUTURA  E  LOGÍSTICA

ADEQUADAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0208 (originada da PLE nº 1.598/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação: ....  -  Atendimento ao adolescente em conflito com a lei  -  cumprimento de

medidas socioeducativas em meio aberto

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Propiciar o rompimento da prática infracional e a redução da sensação

de impunidade, mediante atendimento qualificado ao adolescente em cumprimento de

medidas socioeducativas em meio aberto.

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de medida: ADOLESCENTE

Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  3.300.000,00  -  Programa:  020  -  INFRAESTRUTURA DE  DEFESA

SOCIAL - Ação: 4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A

LEI

------------------------------

Emenda nº 0209 (originada da PLE nº 1.599/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 139 -  PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS

SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO -

Ação:  1027  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  E  AO  REAPARELHAMENTO  DE

UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de nome para: Apoio à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades

Prisionais

Mudança de finalidade para: Financiar o funcionamento do sistema penitenciário do

Estado, a construção, a manutenção, a reforma e a ampliação de unidades prisionais.

------------------------------

Emenda nº 0210 (originada da PLE nº 1.599/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 139 -  PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS

SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

Ação: .... - Apoio à estruturação e ao reaparelhamento de unidades socioeducativas

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  Financiar  o  funcionamento  do  sistema  socioeducativo  do  Estado,  a

construção,  a  manutenção,  a  reforma  e  a  ampliação  de  unidades  destinadas  ao

cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0211 (originada da PLE nº 1.600/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de finalidade para: Implementar o projeto Polícia para a Cidadania a fim

de  promover,  por  meio  das  ações  de  polícia  de  proximidade  e  de  programas

desenvolvidos no âmbito escolar, o desenvolvimento da cidadania e segurança das

comunidades com elevados índices de criminalidade violenta e em situação de risco

social.

------------------------------

Emenda nº 0212 (originada da PLE nº 1.601/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1108 - FICA VIVO - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança  de  finalidade  para:  DESCONSTRUIR  FENÔMENOS  MULTICAUSAIS

GERADORES  DE  CONFLITOS,  VIOLÊNCIAS  E  PROCESSOS  DE

CRIMINALIZAÇÃO A PARTIR DE AÇÕES PREVENTIVAS, DE FORMA ARTICULADA

E  SUSTENTÁVEL  ADEQUADAS  A CADA FATOR  DE  RISCO,  COM  FOCO  EM

ÁREAS  DE  MAIOR  CRESCIMENTO  DA  CRIMINALIDADE  -  Fica  Vivo;

Acompanhamento  a  penas  e  medidas  alternativas;  Atendimento  a  egressos  do

sistema prisional; Mediação de Conflitos; e Combate ao tráfico de pessoas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:



654
____________________________________________________________________________

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0213 (originada da PLE nº 1.602/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 214 -  AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL -

Ação: 1276 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A

QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Mudança  de  finalidade  para:  REALIZAR  ATIVIDADES  DE  CAPACITAÇÃO

VOLTADAS PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, TENDO EM

VISTA AMPLIAR  SUA MOTIVAÇÃO  E  PREPARAÇÃO  A FIM  DE  PRESTAREM

SERVIÇOS  DE  QUALIDADE  À  SOCIEDADE  MINEIRA,  resguardando  as

peculiaridades de cada segmento social, especialmente de crianças e adolescentes.

------------------------------

Emenda nº 0214 (originada da PLE nº 1.609/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: .... - Rede de capacitação e promoção da cultura da paz nas escolas.

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas

Objetivo: Desenvolver,  em parceria com representantes de órgãos públicos e de

organizações civis, ações voltadas à prevenção da violência no ambiente escolar e à

promoção da cultura de paz nas escolas.

Objetivos Estratégicos:

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO

DESEMPENHO

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

Resultados Finalísticos:

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)
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- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

Ação: .... - Convivência na Diversidade

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Promover,  por  meio  de  projetos  específicos,  a  discussão  entre  os

integrantes da comunidade escolar sobre a diversidade no ambiente da escola, de

forma  a  conscientizá-los  para  a  importância  de  reconhecer  e  respeitar  as

peculiaridades  de  cada  segmento,  em  suas  características  físicas,  étnicas,

socioculturais, etárias e de gênero.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Ação: .... - Capacitação em segurança nas escolas.

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Implementar  ações  de  capacitação  sobre  segurança  nas  escolas,

notadamente sobre a mediação de conflitos, bem como sobre as bases legais e o

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0215 (originada da PLE nº 1.611/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO
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AGRONEGÓCIO

Ação: .... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  Cadastrar  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte

com o objetivo de iniciar  o processo de regularização sanitária e apoiar técnica e

financeiramente  a  criação  de  consórcios  intermunicipais  de  desenvolvimento  e

regularização da agroindústria rural de pequeno porte.

Produto: Empreendimento cadastrado

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: Há um passivo de milhares de propriedades rurais de pequeno porte

em situação irregular com relação às regras sanitárias e ambientais. Como forma de

equacionar  o  problema,  essa  nova  ação  propõe  o  início  do  cadastramento  das

propriedades, o que trará reflexos positivos ao meio ambiente, à sanidade animal e

vegetal,  além  de  possibilitar  o  aumento  do  valor  agregado  dos  produtos  do

agronegócio e da segurança alimentar.

------------------------------

Emenda nº 0216 (originada da PLE nº 1.614/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

Ação: .... - Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas por Comunidades

Quilombolas e Indígenas

Unidade Orçamentária: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade:  Regularização  das  áreas  ocupadas  por  comunidades  quilombolas  e

indígenas.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0217 (originada da PLE nº 1.618/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... -  Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair, revisar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infanto-Juvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0218 (originada da PLE nº 1.622/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

Mudança de objetivo para: Aumentar a participação da população mineira, URBANA

E RURAL, na prática de esportes e atividades físicas orientados, visando à redução
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do  índice  de  sedentarismo  da  população  e  o  aumento  da  representatividade  de

atletas mineiros no cenário esportivo nacional.

------------------------------

Emenda nº 0219 (originada da PLE nº 1.624/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: Transferência de R$ 100.000,00 da região do Triângulo para a região

Jequitinhonha/Mucuri.  Alteração  da  meta  física  dessa  região  para  1.  Recurso

destinado à realização do Festivale.

------------------------------

Emenda nº 0220 (originada da PLE nº 1.625/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  TRADIÇÃO  CULTURAL  DO

JEQUITINHONHA

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  FORMATAR  O  PROJETO  DE  IMPLANTAÇÃO  DO  CENTRO  DE

TRADIÇÃO  CULTURAL  DO  VALE  DO  JEQUITINHONHA,  DESTINADO  À

REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES CULTURAIS,

E  AO  COMÉRCIO  DE  ARTESANATO;  E  ARTICULAR  OS  MUNICÍPIOS  E  OS

DIVERSOS MOVIMENTOS CULTURAIS DA REGIÃO.

Produto: ESTUDO REALIZADO.

Unidade de medida: ESTUDO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restauração da Ação 4459, do PPAG 2008-2011.

------------------------------

Emenda nº 0221 (originada da PLE nº 1.627/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4644 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV

Mudança  de  finalidade  para:  PROSPECTAR,  PROMOVER,  GARANTIR,

PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO a

vítimas  de  violência,  por  meio  da  consolidação  do  atendimento  realizado  pelos

Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCVs.

------------------------------

Emenda nº 0222 (originada da PLE nº 1.635/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de finalidade para: APRIMORAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS

RELATADOS  AO  JUDICIÁRIO;  REDUZIR  O  TEMPO  DE  FINALIZAÇÃO  DOS

PROCEDIMENTOS; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS;

MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES;  APRIMORAR AS

INTERFACES  E  A  COMUNICAÇÃO  ENTRE  OS  AGENTES  DO  PROCESSO

INVESTIGATIVO; e implantar o protocolo de humanização no atendimento às vítimas

de violência sexual.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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------------------------------

Emenda nº 0223 (originada da PLE nº 1.636/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

Mudança de finalidade para: REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS

DESTINADAS ÀS DELEGACIAS DA CAPITAL, COM PRIORIDADE PARA A DIVISÃO

DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (DOPCAD), E

DO INTERIOR DO ESTADO, com prioridade para as adaptações necessárias para o

atendimento a vítimas de violência, especialmente crianças e adolescentes.

------------------------------

Emenda nº 0224 (originada da PLE nº 1.639/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 1293 - RUA LIVRE DE DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0225 (originada da PLE nº 1.663/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4564  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Justificativa: A Emenda, ao propor a regionalização com a inclusão da bacia do rio

Jequitinhonha nas metas de recuperação de área degradada, conforme a finalidade
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da Ação 4564, considera as necessidades urgentes de recuperação desse importante

curso  d'água,  tanto  no  que  diz  respeito  às  áreas  marginais  de  preservação

permanente quanto às condições em sua bacia.

------------------------------

Emenda nº 0226 (originada da PLE nº 1.475/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação:  4468  -  ATENÇÃO  À  SAÚDE  DAS  COMUNIDADES  INDÍGENAS  E

QUILOMBOLAS

Mudança de nome para: ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Mudança de finalidade para: ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE IN

LOCO NAS ALDEIAS INDÍGENAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE

DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO

SISTEMA ÚNICO  DE  SAÚDE,  bem  como  realizar  pesquisas  periódicas  sobre  a

condição de saúde mental dessa população.

------------------------------

Emenda nº 0227 (originada da PLE nº 1.475/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  ESTRUTURAR  A  ATENÇÃO  PRIMÁRIA  À  SAÚDE  IN  LOCO  NAS

COMUNIDADES QUILOMBOLAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE

ACESSO  ÀS  AÇÕES  DE  SAÚDE  NAS  REDES  DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE  DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: COMUNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0228 (originada da PLE nº 1.490/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0229 (originada da PLE nº 1.490/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4372  -  DESENVOLVIMENTO  DO  PROGRAMA  DE  SANGUE  E

HEMODERIVADOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

------------------------------

Emenda nº 0230 (originada da PLE nº 1.500/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Capacitação Continuada de Conselheiros - ESCOLA DE CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Capacitar continuamente os Conselheiros dos Conselhos Municipais e

dos Estaduais vinculados à Subsecretaria de Assistência Social e à Subsecretaria de

Direitos Humanos, por meio de Escolas de Conselhos.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO
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Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0231 (originada da PLE nº 1.617/2011) Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança  de  finalidade  para:  MANUTENÇÃO  E  FINANCIAMENTO  DAS

ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS

HUMANOS, com vistas a fortalecer sua atuação e possibilitar o apoio aos conselhos

municipais de direitos.

------------------------------

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Emenda de despesa: 1 Autor: Tiago Ulisses

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 2 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 3 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 4 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 5 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 6 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 7 Autor: Marques Abreu

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 8 Autor: Marques Abreu

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 9 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 10 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 11 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 12 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 13 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção da Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 14 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 15 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 16 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 17 Autor: Rogério Correia
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 18 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 19 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 20

Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 21 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 22 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,
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Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 23 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 24 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Prefeitura Municipal de Medina para Pavimentação dos Distritos de

Tuparecê e General Dutra. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 25 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Prefeitura Municipal de Medina Pavimentaçao Asfaltica e Obras de

Infraestutura Urbana. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 26 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Prefeitura Municipal de Itaobim para Obras de Infraestrutura Urbana.

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 27 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Prefeitura Municipal de Itacambira para Obras de Infraestrutura Urbana.

(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 28 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Atendimentos as Escolas Estaduais  nos Munipios de Medina, Divisa Alegre,

Itaobim, Comercinho, Pedra Azul, Almenara, Itacambira, Francisco Dumont, Jacinto e

Jequitinhonha. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 29 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Prefeitura Municipal de Pedra Azul para Obras de Infraestrutura Urbana.

(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 30 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 31 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 32 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 33 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 34 Autor: Liza Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 35 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 36 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 37 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 38 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 39 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 40 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 41 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 42 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 43 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 44 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 45 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 46 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 47 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 48 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 49 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 50 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 51 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 52 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 53 Autor: Luzia Ferreira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: - Aquisição de Equipamentos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 54 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Obras Públicas (despesas de capital)

Valor: R$ 495.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 55 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Obras de Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 56 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Melhoria e Infraestrutura de Instalações (despesas de capital)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 57 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 58 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 59 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 60 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 61 Autor: Rômulo Viegas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 62 Autor: Rômulo Viegas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 63 Autor: Carlos Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 64 Autor: Carlos Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 65 Autor: Carlos Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 66 Autor: Carlos Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Construção de Uma Unidade de Ensino Denominada Escola

Virginia de Souza Reis Localizada no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 67 Autor: Carlos Henrique
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Revitalização e Ampliação do

Campo Madalena Localizado no Bairro Jardim Felicidade no Município de Belo

Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 68 Autor: Carlos Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Construção de Uma Praça no Município de Martinho Campos (despesas

de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 69 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 70 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 71 Autor: Dalmo Ribeiro Silva
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação Asfáltica da Estrada Que Liga o Município Sul Mineiro

de Jacutinga ao Município Paulista de Espírito Santo do Pinhal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 72 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Criar e Equipar Uma

Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Ouro Fino (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 73 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 74 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 75 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 76 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 77 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 78 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais - Instituir o Polo

Fruticultor de Morango (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 79 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação e Melhoria do Acostamento da Rodovia MG 290 (Pouso

Algere / Divisa Mg/Sp) (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 80 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais - Construção de

Uma Ponte na Rodovia Estadual MG 350, Que Liga o Município de Delfim Moreira à

Br 459 (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 81 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Uma Ponte

Compreendendo o Perímetro Urbano do Município de Conceição dos Ouros,

Seguindo Pela Rodovia Estadual Mg173 (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 82 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Desenvolvimento Aeroviário - Construção de Um Aeroporto no

Município de Itajubá (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 83 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.050.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 84 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 85 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 86 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 87 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 88 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 89 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 90 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 91 Autor: Duilio de Castro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 92 Autor: Antonio Lerin

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos
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Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 93 Autor: Antonio Lerin

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 94 Autor: Dilzon Melo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 95 Autor: Dilzon Melo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 96 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Elaboração de Projeto de Engenharia e a

Consequente Pavimentação Asfáltica do Trecho Que Faz a Ligação Entre o Município

de Cabeceira Grande, Vila do Distrito de Palmital de Minas, Usina Hidrelétrica de

Queimados e a Br-251. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00



685
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 97 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Elaboração de Projeto de Engenharia e a

Consequente Pavimentação Asfáltica do Trecho Que Faz a Ligação de Rodovia da

Lmg-664 Até Á Área Iii do Projeto Femecap. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 98 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Elaboração do Projeto de Engenharia e a

Consequente Pavimentação Asfáltica do Trecho Que Faz a Ligação Entre a Sede do

Município de Uruana de Minas e Riachinho. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 99 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 285.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 100 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Melhoria da Infraestrutura Viária Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.100.000,00



686
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 101 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 55.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 102 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 103 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 104 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental - Construção do Iml - Instituto Médico Legal - de Uberlândia.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 105 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental - Construção da Regional da Polícia Civil em Uberlândia. (despesas

de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 106 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 107 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 108 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 109 Autor: Anselmo José Domingos
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 110 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 145.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 111 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 112 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 55.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 113 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 114 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 115 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de Acessos Municipais

e Vias Urbanas - Construção de Trevo na Mg-431 Município de Itaúna no Bairro Morro

do Engenho (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 116 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 117 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 118 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 119 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 120 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 121 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 122 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
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Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 123 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 124 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 125 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 126 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 127 Autor: Vanderlei Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 128 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 129 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 130 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 131 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental
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(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 132 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 133 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 134 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 135 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social da Pessoa Com Deficiência (despesas de

capital)

Valor: R$ 800.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 136 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 137 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 910.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 138 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 410.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 139 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 140 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção da Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 141 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 430.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 142 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 143 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 144 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,
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Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 145 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 146 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 147 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 148 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Escola Estadual Dona Indá em Alpinópolis, para Aquisição de

Equipamento (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 149 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Edmundo Pena em

Bom Jesus do Amparo (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 150 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Reforma e Cobertura da Quadra da E. E. Newton Amaral em Betim

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 151 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Prefeitura Municipal de Boa Esperança - Aquisição de

Equipamentos (despesas de capital)

Valor: R$ 45.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 152 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Prefeitura Municipal de Cláudio - Aquisição de Ambulância

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 153 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Vicente Mateus em Divinópolis

(despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 154 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Perfuração de Poço Artesiano no Município de Divinópolis (despesas de

capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 155 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma da Cozinha e Banheiros da E. E. João Ferreira de

Freitas em Ibirité (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 156 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamentos para a Área de Saúde para o Município de Igarapé (despesas de
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capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 157 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Padre Pedro Lamberti

no Município de Japaraíba (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 158 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer - Aquisição de Material Esportivo para a E.

E. Antônio Ortiga em Juvenília (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 159 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Veículo para o Município de Lagoa da Prata

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 160 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Perfuração de Poço Artesiano no Município de Morada de Minas

(despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 161 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Veículo para a Prefeitura Municipal de Pedra do

Indaiá (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 162 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Área de Saúde da Prefeitura de

Periquito (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 163 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de Equipamento

para a Prefeitura de Piracema - Veículo e Material de Laboratório (despesas de

capital)

Valor: R$ 45.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 164 Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma Ou Aquisição de Equipamento para a E. E. Alda Maria

de Carvalho em São Bento Abade (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 165 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamentos para a Área de Saúde de São Joaquim de Bicas (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 166 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamento para a Área de Saúde da Prefeitura de Sarzedo (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 167 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Área Social da Prefeitura

Municipal de Mateus Leme (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 168 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamento para a E.E. Gastão da Cunha em Contagem

(despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 169 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Antônio Delphino dos Santos em

Prudente de Morais (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 170 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Elaboração do Projeto E/Ou

Construção do Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais em Betim (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 171 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Material de

Consumo para a Área de Saúde da Prefeitura Municipal de Juatuba (despesas

correntes)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 172 Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Visconde de Caeté

em Esmeraldas (despesas de capital)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 173 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Insumos na

Área de Saúde para a Prefeitura Municipal de Betim. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 174 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer - Aquisição de Material Esportivo e Outros

para a Prefeitura Municipal de Betim (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 175 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição  de Equipamento para a E. E. Padre Geraldo

Rodrigues Costa em Itaguara (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 176 Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Edmundo Pena em Belo Oriente

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 177 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 110.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 178 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Construção de Uma Escola de Ensino Médio no Bairro Petrovale no

Município de Betim (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 179 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 180 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Pavimentação de Vias

Publicas para o Municipio de Pingo D'Agua. (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 181 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Reforma da Escola Municipal

Coronel Felicio Miranda - Municipio de Jaraguaraçu (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 182 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Pavimentação de Vias

Publicas no Municipio de Vargem Alegre (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 183 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção da

Quadra Poliesportiva no Bairro Eldorado no Municipio de Timóteo Mg. - (Prefeitura

Municipal de Timóteo). (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 184 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Investimento

na Area Esportiva do Municipio de Sao Felix de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 185 Autor: Comissão de Segurança Pública

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Destinação de Recursos para

Ampliar a Ação do Proerd em Todo o Estado. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 186 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Duplicação e Requalificação da Rodovia MG 5 (Trecho de 2km.)

(despesas de capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 187 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Aquisição de Automóvel Popular para Utilização do Posto de

Saúde da Comunidade de Córrego do Soldado, no Muncípio de Itaúna (despesas de

capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 188 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: - Execução de Calçamento nas Ruas da Comunidade Rural de

Cachoeirinha, no Município de Itaúna (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 189 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Construção de Capela-Velório no Bairro Lourdes, na Cidade de

Itaúna (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 190 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Aquisição e Instalação de Antena de Telefonia Celular para o

Distrito de Águas Férreas, no Município de São Pedro dos Ferros. (despesas de

capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 191 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: - Apoio à Realização de Evento do Polo de Moda (Salão do

Vestuário), Visando Promoção, Geração de Renda e Emprego. (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 192 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: - Cobertura da Quadra de Esportes do da Escola Estadual Henrique
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Galvão, na Cidade de Divinópolis, Com Execução da Prefeitura Municipal Daquela

Localidade. (despesas de capital)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 193 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Drenagem e Calçamento de  Ruas  na Cidade de Carmópolis de

Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 194 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: - Sistema de Irrigação do Campo de Futebol do América Futebol

Clube da Cidade de Perdigão, para Execução da Prefeitura Municipal Daquela

Cidade, Visando a Revitalização do Campo e o Estímulo à ´Prática de Esportes em

Níveis Amador e Profissional. (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 195 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Execução de Calçamento de Ruas na Vila São Joaquim, na

Cidade de Presidente Juscelino. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 196 Autor: Luzia Ferreira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Construção de Creche no Bairro Londrina, na Cidade de Santa

Luzia (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 197 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Programa de Atendimento e Proteção Social das Pessoas

Portadoras de Deficiência  do Muncípio de Igarapé, Com a Melhoria de Instalações e

Serviços da Apae Local, em Ação Integrada Pela Prefeitura Municipal e Aquela

Entidade. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 198 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Reforma e Arborização da Área do Canteiro Central do Parque

Linear Avenida José Cândido

Da Silveira, em Belo Horizonte, Atendendo os Bairros Cidade Nova, Sagrada Família,

União, Santa Inês, Nova Vista e Boa Vista. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 199 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Construção de Ponte Ligando a Rua Antonio Giarola  à Rua Zélia,

Com Extensão Aproximada de 100m (Cem Metros), no Bairro Céu Azul, em Belo

Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 200 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Urbanização da Avenida Central no Bairro Jardim Leblon, no

Trecho Compreendido Entre as Ruas Setãozinho e Antonio Lopes Coelho (despesas

de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 201 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Urbanização da Avenida Dr. Emiliano Francklin no Bairro Jardim

dos Comerciários, em Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 202 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Urbanização de Ruas na Cidade de Carangola (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 203 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Aquisição e Instalação de "Tubo Ármico"No Recanto das Acácias

(Córrego do Soldado), na Cidade de Itaúna. (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 204 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Promover Ações e Atividades

Voltadas ao Proerd - Programa Educacional de Resistencia as Drogas na 11ª Região

de Polícia Militar, em Montes Claros. (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 205 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 206 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 207 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 208 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 209 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 210 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 850.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 211 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Melhoria da Infraestrutura Viária Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de texto: 212 Autor: Neilando Pimenta

Acrescente-se onde convier:

"O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária e

tributárioadministrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu

aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e ajustamento a leis

complementares federais, resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os

quais versarão, em especial, sobre:

- a concessão de tratamento tributário simplificado, destinado à atração de novos



713
____________________________________________________________________________

empreendimentos para as regiões mais pobres do Estado, em especial a dos Vales

do Mucuri e do Jequitinhonha.".

------------------------------

Emenda de texto: 213 Autor: Neilando Pimenta

Acrescente-se onde convier:

"O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei que versem sobre a simplificação

dos procedimentos para o incremento da oferta de ensino profissional e tecnólogico

nas regiões mais pobres do Estado, em especial a dos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha.".

------------------------------

Emenda de despesa: 214 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Rede de Inovação Tecnológica - Implantação de 1(Um) Parque

Tecnológico da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no

Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 215 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Elaboração de 1(Um)

Estudo/Projeto para a Identificação da Área para a Construção de 1(Um) Aeroporto

Regional na Região do Vale do Mucuri. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 216 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária e Agroindustrial -

Implantação de 1(Uma) Fazenda Experimental da Epamig no Município de Teófilo

Otoni/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 217 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Construção de 1(Um)

Posto de Perícia Integrada - Ppi da Polícia Civil do Estado de Minas Gerias, no

Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 218 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Construção de 1(Um)

Hospital Regional no Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 219 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Construção de 1(Um)

Estádio Municipal no Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 220 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais - Apoio do Estado na Realização do Festival de

Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 221 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Construção de 1(Um)

Hemocentro da Fundação Hemominas no Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas

de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 222 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Desenvolvimento Aeroviário - Revitlaização do Aeroporto Juscelino

Kubitschek, no Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 223 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção de Casas Populares no Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 224 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Construção de Parques

Ecológicos e de Lazer, no Município de Teófilo Otoni e na Região dos Vales do Mucuri

e do Jequitinhonha. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 225 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Apoio ao Turismo nos Municipios - Apoio do Estado na Realização

da Feira Internacional de Pedras Preciosas, no Município de Teófilo Otoni/Mg.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de texto: 226 Autor: Neilando Pimenta

Acrescente-se onde convier:

"Caberá ao Estado a alocação de recursos destinados à implantação da Zona de

Processamento de Exportação - ZPE, do Município de Teófilo Otoni/MG.".

------------------------------

Emenda de despesa: 227 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 228 Autor: Sebastião Costa
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 229 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 430.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 230 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 231 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 232 Autor: Zé Maia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 233 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 234 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 235 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 236 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 237 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
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Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 238 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 239 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 240 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 241 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: Criação e Adequação de Unidades de Conservação (despesas

correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 242 Autor: Bosco
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Estruturação dos Atrativos e Destinos Turísticos (despesas de

capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 243 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social da Pessoa Com Deficiência (despesas

correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 244 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social da Pessoa Com Deficiência (despesas de

capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 245 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 246 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 247 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 248 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Eventos e Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de

capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 249 Autor: Bruno Siqueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 250 Autor: Bruno Siqueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 251 Autor: Bruno Siqueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
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Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 252 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 253 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 495.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 254 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 255 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)



723
____________________________________________________________________________

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 256 Autor: Hely Tarqüínio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 257 Autor: Hely Tarqüínio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 258 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 259 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 260 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 261 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 262 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 263 Autor: Fábio Cherem

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 264 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Construção de Capela Velório no Município de Caratinga - MG (despesas

de capital)
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Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 265 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Reforma da Praça Miguel Chiaradia, no Município de Córrego do Bom

Jesus (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 266 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 267 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 268 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 269 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 270 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 271 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 272 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 273 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias e Ações de

Comunicação Institucional - Instalação da Vara de Execuções Fiscais na Comarca de
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Pará de Minas. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 274 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 275 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 276 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 277 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 278 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 279 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 280 Autor: Gustavo Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.420.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 281 Autor: Gustavo Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 282 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Modernização da Gestão Esportiva (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 283 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Promoção de Eventos Culturais (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 284 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 285 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 286 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 287 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 550.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 288 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 289 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 290 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas

correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 291 Autor: Dinis Pinheiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Políticas e Ações Especializadas em Saúde - Recurso para

Reproduçao Assistida (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 292 Autor: Dinis Pinheiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 293 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 294 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 295 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 296 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Elaboração de Projeto para Construção do Prédio da Polícia Militar de

Minas Gerais em Betim (despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 297 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 298 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 299 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 300 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 301 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção da Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 302 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 303 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: Operacionalização de Cvts e Telecentros (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 304 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 305 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------



734
____________________________________________________________________________

Emenda de despesa: 306 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 307 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 308 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 309 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 310 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural
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(despesas correntes)

Valor: R$ 280.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 311 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 312 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 470.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 313 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 420.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 314 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 315 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 316 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 317 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 320.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 318 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
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Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 319 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 340.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 320 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 370.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 321 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 322 Autor: Elismar Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 323 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 470.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 324 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 325 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 326 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 290.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 327 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 220.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 328 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 280.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 329 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 290.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 330 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 331 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 332 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 333 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio a Projetos Culturais Via Fundo Estadual de Cultura (despesas

correntes)

Valor: R$ 370.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 334 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio a Projetos Culturais Via Fundo Estadual de Cultura (despesas

correntes)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 335 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio a Projetos Culturais Via Fundo Estadual de Cultura (despesas

correntes)

Valor: R$ 420.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 336 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio a Projetos Culturais Via Fundo Estadual de Cultura (despesas

correntes)

Valor: R$ 270.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 337 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 338 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais (despesas correntes)
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Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 339 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas correntes)

Valor: R$ 290.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 340 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas correntes)

Valor: R$ 170.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 341 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas correntes)

Valor: R$ 210.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 342 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos
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Municipais (despesas correntes)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 343 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas correntes)

Valor: R$ 325.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 344 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 345 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 346 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 347 Autor: Elismar Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 348 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 375.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 349 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Proteção do Patrimônio Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 290.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 350 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 240.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 351 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 352 Autor: Elismar Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 280.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 353 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 354 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 355 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 356 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 520.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 357 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 480.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 358 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 370.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 359 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 435.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 360 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 420.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 361 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 362 Autor: Elismar Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 363 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 470.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 364 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 365 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 366 Autor: Hélio Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 367 Autor: Hélio Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 368 Autor: Hélio Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 369 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 370 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Indução de Programas e Projetos de Pesquisa - Apoio ao

Reconhecimento do Arranjo Produtivo Local do Setor Metal-Mecânico da Região do

Vale do Aço, Com Sede no Município de Ipatinga. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 371 Autor: Rosângela Reis
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental - Construção de Um Centro Socioeducativo de Atendimento a

Adolescentes Infratores - Cia, no Município de Santana do Paraíso. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 372 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais - Construção do Posto

de Perícia Médica Integrada na Delegacia Regional do Município de Ipatinga, para

Atender  Demandas na Área de Perícia Técnica e de Instituto Médico Legal.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 373 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física -

Construção e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município de

Ipatinga, Visando a Implementação de Um Hemocentro. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 374 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Promover Melhorias

no Atendimento do Hospital Siderúrgica, no Município de Coronel Fabriciano;  do
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Hospital Regional Imaculada Conceição, no Município de Guanhães; e do Hospital e

Maternidade Vital Brazil, no Município de Ipatinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 375 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Desenvolver o Plano de Esgotos

Sanitários para a Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Plano Rio Doce

Limpo, Visando o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce,

Constituída Pelas Bacias dos Rios Piranga, Piracicaba, Santo Antonio, Suaçuí

Grande, Caratinga e Manhuaçu, e Abrangendo 197 Municípios no Estado de Minas

Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 376 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Implantação e Manutenção de Campus da Universidade do Estado de Minas

Gerais - Uemg, no Município de Ipatinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 377 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: Política de Incentivo à Inovação e Promoção da Competitividade no

Estado. - Construção e Manutenção de Um Centro Tecnológico de Solda no Município

de Ipatinga. (despesas de capital)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 378 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Articulação de Políticas de Direitos Humanos - Realização de

Cursos de Capacitação Profissional para Mulheres, Através da Coordenadoria

Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam, da Sedese. (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 379 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Articulação de Políticas de Direitos Humanos - Realização de

Cursos de Capacitação Profissional para Mulheres, Através da Coordenadoria

Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam, da Sedese. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 380 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Articulação de Políticas de Direitos Humanos - Realização de

Cursos de Capacitação Profissional para Cuidadores de Idosos e para Gestores de

Entidades de Longa Permanência de Idosos, Através da Coordenadoria Específica da

Sedese. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 381 Autor: Rosângela Reis
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Articulação de Políticas de Direitos Humanos - Realização de

Cursos de Capacitação Profissional para Cuidadores de Idosos e para Gestores de

Entidades de Longa Permanência de Idosos, Através da Coordenadoria Específica da

Sedese. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 382 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 383 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 384 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 385 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos
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Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 386 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 387 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 388 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: Proteção da Biodiversidade e Desenvolvimento da Pesquisa

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 389 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: Promoção do Artesanato Mineiro (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 390 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 391 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 550.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 392 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: - a Ação "Centro de Tecnologia de Helicóptero" Tem Como Objeto a

Elaboração de Projeto Básico para Implantação de Um Centro de Pesquisa, Inovação

e Tecnologia de Asas Rotativas em Itajubá. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - 1309 - Rede

de Inovação Tecnológica (investimentos)

------------------------------

Emenda de despesa: 393 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias de

Governança - Esta Emenda Tem Como Objetivo o Fortalecimento da Gestão  dos

Circuitos Turísticos da Região Sul de Minas (despesas correntes)

Valor: R$ 220.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 394 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias de

Governança - Fortalecimento da Gestão dos Circuitos Turísticos da Região Sul de

Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 395 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Gestão do Sistema de Transportes em Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 396 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 397 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais - Iniciar a

Política de Recuperação dos Vencimentos dos Servidores em Início de Carreira,

Aprovada Pela Corte Superior do Tjmg (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 398 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais -

Possibilitar o Pagamento da Revisão Geral Anual Prevista no Art. 37, X, da

Constituição Federal, Combinado Com a Lei 18.909/2010 (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 399 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 400 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 401 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 402 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 403 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 404 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 405 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 406 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais - Implantar o

Projeto Piloto Integrado do Programa Mineiro de Álcool, Leite e Cachaça - Promalc -

Serra do Cipó, Compreendendo Seis Municípios: Conceição do Mato Dentro,

Congonhas do Norte, Dom Joaquim, Jaboticatubas, Santana do Riacho e Nova

União, Cuja Unidade Produtiva Âncora Será a Sede da Cachaça Germana, no

Município de Nova União. (despesas correntes)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 407 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 408 Autor: Leonardo Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 409 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 410 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 411 Autor: Tenente Lúcio
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 320.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 412 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Promoção do Turismo, Desenvolvimento e Apoio a Comercialização

de Produtos Turísticos (despesas correntes)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 413 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 414 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 415 Autor: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Construção da Escola Estadual Professora Vera Maria Rezende, no Bairro

Petrovale, em Betim. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4594 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio (investimentos)

------------------------------

Emenda de despesa: 416 Autor: Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental - Construção da Escola do Ensino Fundamental no Bairro São

Judas Tadeu, em Ouro Fino. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4594 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio (investimentos)

------------------------------

Emenda de despesa: 417 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 418 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 419 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 420 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 1.280.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 421 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Implantação de Banheiro Público na

Praça São Benedito no Município de Alpinópolis/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 422 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Eventos e Infraestruturas do Setor Agropecuário - Projeto Centro de

Armazenagem de Semente - Fundação de Ensino Superior de Passos / Universidade

do Estado de Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 423 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamentos e Material Permanente para o Hospital Nossa Senhora das Mercês do

Município de São João Del Rei/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 424 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Reforma e Ampliação da Rede Física do Asilo do Lar São Vicente

de Paulo do Município de Alterosa/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 425 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Projeto Laboratório de Química - Fundação de Ensino Superior de Passos /

Universidade do Estado de Minas Gerais (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 426 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Uma Lavanderia Industrial, Composta Por Máquina

de Lavar Com Barreira, Calandra e Secadora para o Lar do Idoso Frederico Ozanam

do Município de Carmo do Rio Claro/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 45.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 427 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de Um Caminhão -

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra de Minas (despesas de capital)
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Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 428 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos Permanentes - Movimento

Comunitário Dom Bosco - Paróquia Dom Bosco do Município de São João Del Rei/Mg

(despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 429 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Cozinha Comunitária - Prefeitura Municipal de

Guaxupé (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 430 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Aparelho

de Hemograma para o Pronto Socorro Dr. Alcides Mosconi do Município de

Congonhal/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 431 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
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Objeto do Gasto: Eventos e Infraestruturas do Setor Agropecuário - Apoio à 38ª

Exposição Agropecuária do Município de Guaxupé/Mg (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 432 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Construção do Setor Profissionalizante da Apae do Município de

Santana da Vargem/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 45.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 433 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de Veículo Uno

para Apae de Baependi/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 434 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de Um Veículo Van

para Creche Filatrópica do Município de Guaranésia/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 435 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos e Reforma do Prédio da Apae de
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Coqueiral/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 436 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos - Apoio ao Jeep Clube de Minas Gerais

na Realização do Campeonato Mineiro de Rally (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 437 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos em Favor do Hotel Terapêutico

Fazenda da Serra S/S Ltda. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 438 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Doação de Uma Cobertura em

Estrutura Metálica para a Escola Municipal José Ferreira Garcia do Município de São

João Batista do Glória (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 439 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos
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Municipais - Construção da Sede Própria da Câmara Municipal de Monte Belo/Mg

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 440 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Aquisição de Equipamentos -

Ballet Monterani - Município de Alfenas/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 441 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Aquisição de Equipamentos

para Compor a Banda Núcleo de Consciência Negra de Alfenas - Alfenas/Mg

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 442 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aqusição de 2 (Duas)

Ambulâncias (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 443 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 444 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 445 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 446 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 447 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Eventos e Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas

correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 448 Autor: Pompílio Canavez
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 449 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 450 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 451 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 452 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 453 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 454 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 455 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 456 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 457 Autor: André Quintão
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 458 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 459 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 460 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 461 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 462 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 463 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 464 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 470.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 465 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 466 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 467 Autor: Cássio Soares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 468 Autor: Cássio Soares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 469 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 470 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 471 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Projeto Implantação de Videomonitoramento (Olho-Vivo) -

Fortalecer a Segurança em Belo Horizonte - Implantação de Videomonitoramento

(Olho-Vivo), em Todas as Regionais, em Áreas Estrategicamente Definidas.
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(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 472 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg - Instalação

de Uma Unidade do Corpo de Bombeiros na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 473 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça

Objeto do Gasto: Promotoria de Justiça - Instalação de Promotoria Especializada de

Proteção Animal em Minas Gerais. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 474 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Investigações e Polícia Judiciária - Instalação da Delegacia de

Defesa dos Animais, em Belo Horizonte. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 475 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Consolidação e Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos

Humanos - Navcv - Ampliação de Recursos Destinados a Atividades Voltadas para o
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Combate à  Violência aos Idosos no Estado de Minas Gerais. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 476 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Fortalecimento da  Estrutura do Conselho Estadual do Idoso.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 477 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantia

dos Direitos da Criança, do  Adolescente, da Mulher e do Idoso - Escola de

Conselhos. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 478 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg - Instalação

de Uma Unidade do Corpo de Bombeiros Especializada em Combate de Incêncio

Florestal. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 479 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
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Gerais

Objeto do Gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares -

Capacitação de Pessoal para Atender à Demanda da Unidade do Corpo de Bombeiro

Especializada em Combate de Incêndio Florestal. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 480 Autor: Luiz Carlos Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 481 Autor: Luiz Carlos Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 482 Autor: Luiz Carlos Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 483 Autor: Luiz Carlos Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 484 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 485 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 486 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 487 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 488 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 489 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Geração Saúde  - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 490 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 491 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 492 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 493 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 494 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 495 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 496 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 497 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 498 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Objeto do Gasto: Oficina de Travessias - Implantação do Fundo de Erradicação da

Miséria - Fem (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 499 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Indenizações a Vítimas de Tortura (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 500 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Implementação de Projetos em Territórios de Povos e Comunidades

Tradicionais (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 501 Autor: Bancada do PT
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios  para Municípios na

Execução de Proteção Básica (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 502 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 503 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 504 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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------------------------------

Emenda de despesa: 505 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Rua Livre de Drogas (despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 506 Autor: Bancada do PT

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Produtores Rurais do Norte de Minas e Vale do

Jequitinhonha. (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de texto: 507 Autor: Bancada do PT

Dê-se ao caput do art. 7º a seguinte redação:

"Art.  7° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abri r  créditos  suplementares  ao

Orçamento Fiscal até o limite de 6% (seis por cento) da despesa fixada no art. 1°.".

Justificação: Hoje o Legislativo pode alterar bem menos de 10% das despesas da

proposta orçamentária elaborada pelo Executivo. Por sua vez, o Executivo, segundo

o artigo que desejamos modificar,  tem a autorização de modificar livremente, sem

discussão  com  o  Parlamento,  bem  mais  do  que  10%  da  lei  aprovada,  se

consideramos as exceções previstas no parágrafo. O limite de 10% proposto, com

todas as exceções do parágrafo único, supera as reais necessidades da execução

orçamentária,  permitindo uma excessiva margem de remanejamentos,  superior  as

reais necessidades de flexibilidade na execução. Nos últimos seis anos, por exemplo,

a média de oneração do limite de créditos suplementares foi de 6,8% ao ano, sendo

de menos de seis por cento nos dois últimos anos. A emenda tem o objetivo de tornar

mais  rigoroso e  realista  o  planejamento  das  ações  do  governo e  tornar  o  Poder
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Legislativo,  de  acordo  com  os  princípios  constitucionais,  co-responsável  pelo

planejamento  estadual.  Pretendemos  assim  corrigir  a  enorme  assimetria  entre  os

Poderes, ampliando o controle democrático sobre a gestão financeira do Estado e a

participação do Legislativo na definição das prioridades de execução orçamentária.

------------------------------

Emenda de texto: 508 Autor: Bancada do PT

Dê-se ao caput do art. 9º a seguinte redação:

"Art. 9° - Fica autorizada a abertura de créditos s uplementares a cada dotação do

orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do respectivo valor.".

Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação controlada não é

possível  aceitar  erros de planejamento com margens elevadas. A emenda procura

corrigir essa situação por meio da adoção de solução já consagrada pelo orçamento

da  União,  que  impõe  limite  para  a  possibilidade  de  abertura  de  créditos

suplementares  a  cada  dotação.  Evita-se,  desse  modo,  a  abertura  de  "janelas"

orçamentárias  que  podem  ser  infladas  em  até  10%  do  orçamento,  o  que  torna

completamente  irrealista  o  orçamento  de  investimentos.  Procura-se,  assim,  tornar

mais  realista  o  planejamento  das  ações  das  empresas  estatais  e  garantir  que  o

Legislativo seja co-responsável pelo planejamento estadual, dando maior efetividade

ao orçamento de investimentos.

------------------------------

Emenda de texto: 509 Autor: Bancada do PT

Acrescente-se ao Art. 7° o seguinte § 2°, passando o parágrafo único a § 1°:

"§ 2° - A autorização concedida pelo caput deste ar tigo não se aplica ao programa

709 - Comunicação Social.".

Justificação: A dotação referente à publicidade do governo já teve, até setembro deste

ano, um percentual de suplementação de 131,21%. De fato, até 05 de dezembro, o

valor realizado na divulgação governamental (R$67,9 milhões), apenas com recursos

próprios  do Estado,  é maior do que todas as despesas realizadas em 42 dos 57

programas estruturadores. É inaceitável que uma despesa tão pouco importante para

a população do Estado seja tão favorecida pelo governo. A emenda procura submeter
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estes gastos ao controle efetivo do Legislativo e da sociedade e garantir a devida

prioridade às despesas realmente relevantes para a população.

------------------------------

Emenda de texto: 510 Autor: Bancada do PT

Suprima-se,  no  Demonstrativo  da  Aplicação  de  Recursos  nas  Ações  e  Serviços

Públicos de Saúde,  constante na página 133 do Anexo I,  as expressões '1251.10

Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  25.943.611',  '2011.10  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 168.056.197', '121.10 Instituto

de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais  307.698.045',

'2151.10  Fundação  Helena  Antipoff  10.358',  '2311.10  Universidade  Estadual  de

Montes Claros 20.759.884' e '5081.10.512.053.3.003 Saneamento Básico - COPASA

833.000.000'  substituindo-se  as  expressões  '4.418.431.870'  e  '14,12'  pelas

expressões  '3.072.346.125'  e  '9,82',  respectivamente,  suprimindo-se  ainda  o

demonstrativo da página 134.

Justificação:  O  Governo tenta  encobrir  no  demonstrativo  o  déficit  de  previsão  de

recursos vinculados ao SÚS. A emenda procura dar transparência ao orçamento do

Estado, explicitando o déficit  de R$683,7 milhões no setor. Para isso, propomos a

supressão de todas as despesas custeadas com fontes diferentes das previstas na

EC 29/00, assim como de todas as despesas que contrariam a Resolução 322/03 do

Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério da Saúde e o projeto de

regulamentação já em estágio avançado de tramitação no Congresso Nacional.

------------------------------

Emenda de texto: 511 Autor: Bancada do PT

Suprima-se,  no  Demonstrativo  da  Aplicação  de  Recursos  na  Manutenção  e  no

Desenvolvimento do Ensino à Conta de Recursos Ordinários e dos Vinculados ao

Fundo  de  Educação,  constante  na  página  131  do  Anexo  I,  as  expressões

'4461.09.272.702.7.046  Benefícios  Previdenciários  -  UNIMONTES  11.800.424',

'4461.09.272.702.7.060  Benefícios  Previdenciários  -  UEMG  12.155.872',

'4461.09.272.702.7.089  Benefícios  Previdenciários  -  Fundação  Helena  Antipoff

738.203'  e  '4461.09.272.702.7.957  Benefícios  Previdenciários  -  Secretaria  de

Educação  2.097.280.350',  substituindo-se  as  expressões  '9.065.455.431'  e  '28,96'
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pelas expressões '6.943.480.582' e '22,18', respectivamente.

Justificação: A LDBEN disciplina, em seu art. 70, quais são as despesas consideradas

de  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  e  que,  portanto,  devem  entrar  no

cômputo  do  limite  constitucional,  no  caso do  Estado,  nos  25% mínimos  a  serem

gastos  com  educação.  Entre  as  despesas  ali  arroladas  consta  a  'remuneração e

aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação'. A CR/88

distingue em seu texto os termos provento, pensão e remuneração, aplicando o termo

remuneração para os servidores ativos. Considerando a interpretação conjunta dos

artigos da constituição e das leis, relativas à educação, conclui-se que, para fins do

limite  constitucional  com MDE, a  componente  'remuneração'  deve se restringir  às

despesas  correspondentes  ao  pagamento  do  pessoal  efetivo,  que  se  encontra

exercendo cargo, emprego ou função na atividade do ensino, excluindo-se, portanto,

as  despesas  com  inativos  e  pensionistas.  Contudo,  o  Estado  de  Minas  Gerais

computa  os  gastos  com  inativos  como despesas  com  MDE,  considerando-as  no

cálculo do mínimo constitucional (25%). a emenda tem o objetivo de corrigir esse erro

e  demonstrar  o  descumprimento  do  mínimo constitucional  e  o  déficit  de R$881,8

milhões de reais nas aplicações com MDE.

------------------------------

Emenda de texto: 512 Autor: Bancada do PT

Dê-se ao Parágrafo Único do art. 8º a seguinte redação e suprima-se o Parágrafo

Único do art. 10º:

'Art. 8º (...)

Parágrafo único.  Não oneram o limite estabelecido no caput,  ficando sujeitas aos

limites previstos nos respectivos incisos a suplementação das seguintes dotações:

I - as suplementações de dotações referentes à pessoal e encargos sociais, até o

limite de 60% do respectivo grupo de natureza de despesa;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  até  o  limite  do  excesso  de

arrecadação ou do saldo financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  até  o  limite  do

excesso de arrecadação ou do superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes a precatórios e sentenças judiciárias,
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até o limite de 90% do valor inicial;

V - dotações orçamentárias para contrapartida de convênios, acordos e ajustes, até o

limite dos respectivos convênios e aditivos celebrados;

VI - dotações orçamentárias destinadas a despesas de transferências constitucionais

relativas, no limite do excesso de arrecadação das receitas originárias.'.

Justificação: os dispositivos em questão excluem determinadas dotações do cálculo

de limite autorizado para a suplementação de dotações. Desse modo, ao não estarem

limitadas por percentual do valor global do orçamento, essas dotações podem sofrer

alterações ilimitadas. No entanto, o inciso VII do art. 167 da Constituição da

República veda "a concessão ou utilização de créditos ilimitados". Nas palavras do

Conselheiro em exercício do TCE, Gilberto Diniz, quando relatava a prestação de

contas de 2008 de Contagem, 'é imprescindível que o ato de concessão dos créditos

adicionais expresse o seu valor ou um limite percentual máximo sobre a receita.'

Entendemos, portanto, que as exceções propostas são inconstitucionais e devem ser

corrigidas em consonância com a Constituição e com o entendimento do TCE.

------------------------------

Emenda de despesa: 513 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Suas (despesas correntes)

Valor: R$ 11.713.636,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 514 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais  (Consea/Mg) - Apoio às Atividades dos Crsans (R$275.000,00)

(despesas correntes)

Valor: R$ 297.200,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 515 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades da Defensoria Pública -

Reforma da Sede da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves, Com R$

100.000,00, e R$ 50.000,00 para Implantação do Sistema de Informações de

Prestações Jurídicas da Defensoria Pública. (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 516 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Implementação de Projetos em Territórios de Povos e Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 517 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às  Escolas Família Agrícola - Manutenção e Melhoria

da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola. (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 518 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

Criação e Implantação de Núcleos Itinerantes da Defensoria Publica Que Tenham

Como Atribuição Atender Comunidades Rurais e Tradicionais, em Especial os

Assentamentos e Acampamentos de Trabalhadores Rurais Sem Terra. (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 519 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios  para Municípios na

Execução de Proteção Básica - Aquisição de Veículos e Equipamentos para os

Centros de Referência de Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 520 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial (despesas correntes)

Valor: R$ 644.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 1260 - Suas (outras despesas

correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 521 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Consolidação e Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos

Humanos - Abrigo/Acolhimento Provisório - R$ 30.000,00 para o Desenvolvimento de

Metodologia e Sistema Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes

Inseridos em Programas de Acolhimento Institucional. (despesas correntes)

Valor: R$ 130.000,00

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 100.000,00

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4640 - Consolidação e

Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos Humanos - Abrigo/Acolhimento

Provisório (outras despesas correntes) - R$ 30.000,00

------------------------------

Emenda de despesa: 522 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais - o

Objeto do Gasto Desta Emenda Deve Ser o Atendimento Habitacional aos Povos

Indígenas, Com Reforma e Construção de Novas Moradias. (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 523 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Apoio à Comercialização e Promoção das Feiras da Economia

Popular Solidária. (despesas correntes)

Valor: R$ 345.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 524 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Gestão do Minas Sem Fome (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 525 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Fomento e Apoio aos Empreendimentos da Economia Popular

Solidária (despesas correntes)

Valor: R$ 345.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 526 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão
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Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 527 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 528 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Valor: R$ 99.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 529 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Instalação de Feiras Livres (despesas de capital)

Valor: R$ 170.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 530 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Fica Vivo - Prevenção à Criminalidade - Realização de Projetos

Temáticos e Fóruns Locais. (despesas correntes)
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Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 531 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Implementação de Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade

da Atuação dos Órgãos de Defesa Social - Promoção de Capacitação Integrada das

Polícias Militar e Civil do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 1276 - Implementação de

Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social (outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 532 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Festivais Culturais - R$ 100.000,00 para Realização do Festivale,

na Região Jequitinhonha/Mucuri. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Turismo - 1251 - Festivais Culturais (outras

despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 533 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo - Implantação do Protocolo de Humanização no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 534 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do
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Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - R$600.000,00 para Projeto Executivo do

Trecho Entroncamento de José Gonçalves de Minas a Virgem da Lapa.

R$600.000,00 para Projeto Executivo do Trecho Araçuaí a Novo Cruzeiro. (despesas

de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 535 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 536 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Especificar R$100.000,00 para Estudos de Viabilidade de Construção de

Escolas de Ensino Médio em Áreas Rurais. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4594 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio (investimentos)

------------------------------

Emenda de despesa: 537 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Alimentação Escolar - Suplementar Alimentação Escolar Indígena

(despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 1º do art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado deverá utilizar meios alternativos de cobrança

dos  créditos  de que trata  este  artigo,  inclusive inscrição do nome do devedor  no

Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à administração pública do Estado

de  Minas  Gerais  -  Cadim-MG  -,  bem  como  promover  o  protesto  extrajudicial  da

certidão de dívida ativa.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: A alteração proposta visa adequar  a redação do § 1º  do art.  2º  às

disposições da Lei nº 9.492, de 1997, uma vez que, nos termos do § 2º do seu art. 29,

a inclusão do nome do devedor em cadastro informativo de proteção ao crédito não

pode ser uma medida autônoma e dissociada do protesto, condicionando qualquer

informação  de  restrição  de  crédito  feita  por  cadastros  de  proteção  ao  crédito  ao

lastreamento em prévio protesto.

Um dos efeitos decorrentes do protesto é justamente a comunicação aos órgãos de

proteção ao crédito dos protestos havidos. Dessa forma, além de ilegal, a previsão de

comunicação aos cadastros de proteção ao crédito como medida autônoma torna-se

desnecessária,  uma  vez  que  essa  comunicação  já  estará  sendo  providenciada

automaticamente com o protesto regular do título.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 2º do Substitutivo nº 2 o seguinte § 2º, renumerando-se os

demais:

“Art. 2º - (...)

§ 2º – O pagamento do título apresentado para protesto deverá ser comunicado, no

prazo de 48 horas, à Advocacia-Geral do Estado, para que se promova, nos 15 dias

seguintes, a exclusão do nome do devedor do cadastro de dívida ativa do Estado.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Antônio Júlio
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Justificação: Esta proposta visa instituir prazo razoável para que sejam adotadas as

medidas necessárias a excluir  o nome do devedor do cadastro de dívida ativa do

Estado em face do pagamento do título protestado.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 22-A a seguinte redação:

“Art.  22-A  -  As  autoridades  administrativas,  tributárias  e  fiscais  do  Estado,

integrantes do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação a que

se refere o art.  1º,  § 1º,  da Lei nº  15.464/2005, ocupantes dos cargos de Gestor

Fazendário  e  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual,  usarão  carteira  de  identidade

funcional, que terá fé pública, como documento de identidade de seu portador.

§ 1º - A carteira de identidade funcional do Gestor Fazendário e do Auditor Fiscal da

Receita  Estadual  fará  prova  de  todos  os  dados  nela  inseridos,  dispensando  a

apresentação  dos  documentos  que  lhe  deram  origem  ou  que  nela  tenham  sido

mencionados.

§ 2º - Fica facultado ao Gestor Fazendário e ao Auditor Fiscal da Receita Estadual

aposentado o  porte  da  carteira de  identidade funcional,  emitida com a expressão

“aposentado”  na  diagonal  e a supressão da parte do documento que sintetiza  as

prorrogativas do cargo.

§ 3º - A carteira de identidade funcional do Gestor Fazendário e do Auditor Fiscal da

Receita Estadual observará modelo aprovado por decreto do Governador do Estado.”

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Projeto  de  Lei  nº  2.443/2011,  que  altera  a  Lei  nº  13.515,  de

7/4/2000, que contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais

- CDC-MG -, entre suas propostas, visa a criação da carteira de identidade funcional

para os Auditores Fiscais da Receita Estadual. Porém, é impossível concordar com a

proposta nos termos em que se encontra, tendo em vista que os Auditores Fiscais

não são o único grupo de servidores que desempenham atividades que interferem

diretamente na rotina dos contribuintes mineiros. A própria Lei nº 13.515/2000 não
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define que a autoridade que responde pela SEF-MG é apenas o Auditor Fiscal da

Receita  Estadual,  mas,  ao  contrário,  dispõe  que  é  a  autoridade  administrativa,

tributária e fiscal.

Dessa forma, verifica-se que o Projeto de Lei nº 2.443/2011, quando visa conceder

apenas ao Auditor Fiscal da Receita Estadual a identidade funcional, acaba por limitar

a  atuação  do  Gestor  Fazendário,  servidor  que  também  compõe  o  Grupo  de

Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado.

A Lei nº 15.464/2005, que institui o Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização

e Arrecadação do Estado, define que tanto os Auditores Fiscais da Receita Estadual

quanto os Gestores Fazendários são servidores que fazem parte desse Grupo (art.

1º,  §  1º,  da  Lei  nº  15.464/2005).  São  ocupantes  de  cargo  de  nível  superior  de

escolaridade (art. 10, I, da Lei nº 15.464/2005), com atribuições de natureza exclusiva

de Estado (art. 2º, § 2º, Lei nº 15.464/2005), com regime de dedicação exclusiva (art.

7º, §§ 1º e 2º, Lei nº 15.464/2005) e com prerrogativas de carreira especiais (art. 24,

Lei nº 16.190/2006).

Ademais, a própria Lei nº 15.464/2005, em seu anexo II, define as atribuições do

cargo  de Gestor  Fazendário,  o  que  demonstra  que suas  atribuições  e  atividades

também  justificam  a  sua  identificação  funcional.  Verifica-se  que,  entre  essas

atribuições, estão aquelas preparatórias à ação fiscalizadora, além de auxílio direto

ao Auditor Fiscal, podendo-se concluir que a atividade de fiscalização é exercida por

ambos os cargos,  seja no auxílio,  seja na preparação,  seja na  execução final  da

fiscalização.

Também  a  citada  lei  determina  que  compete  ao  Gestor  Fazendário  realizar

diligências na área da tributação, fiscalização e arrecadação, sem a participação do

Auditor, até mesmo com o fito de preparar uma futura ação fiscal, ocasião em que

certamente  precisará  se  identificar.  Além  disso,  observa-se  que  cabe  ao  Gestor

Fazendário atuar  na cobrança administrativa,  no parcelamento e  na  liquidação do

crédito  tributário  declarado ou constituído,  atividades que envolvem diretamente  o

contato com o contribuinte.

Ainda,  o  CDC-MG dispõe como sendo  direito  do  contribuinte  a  identificação do

servidor nas repartições administrativas e fazendárias e nas ações ficais.
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Dessa forma, torna-se latente a necessidade de identificação funcional também do

Gestor Fazendário, servidor que diretamente lida com o contribuinte mineiro, tanto no

âmbito da atividade preparatória à fiscalização quanto no âmbito da orientação fiscal

e tributária do contribuinte.

Portanto, não há como admitir que somente o Auditor Fiscal da Receita Estadual

precise se identificar funcionalmente, porque interessa aos contribuintes e a todos os

cidadãos mineiros saber o nome e o cargo das autoridades que estão lhes exigindo

informações e documentos.

Sabe-se que o CDC-MG tem como escopo maior manter o bom relacionamento

entre  o  fisco  e  contribuinte,  bem  como preservar  o  regular  desenvolvimento  dos

processos administrativos tributários.  Sendo assim, visando atender ao espírito  do

CDC-MG, é importante que se alterem os dispositivos do Projeto de Lei nº 2.443/2011

que instituem a carteira funcional apenas ao Auditor Fiscal da Receita Estadual para

incluir os Gestores Fazendários no rol de autoridades obrigadas a se identificarem

mediante  essa  carteira,  tal  como será  exigido  do  Auditor  Fiscal  e  previsto  neste

projeto.

EMENDA N° 5

Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:

“Art. 25 - (…)

XVIII  -  Sindicato  dos  Técnicos  em  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  do

Estado de Minas Gerais – Sinffaz -,

XIX - Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais – Asseminas.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Relativamente à composição da Câmara de Defesa do Contribuinte -

Cadecon -, o Projeto de Lei nº 2.443/2011 propõe a inclusão de novos membros, sob

a seguinte argumentação:

“No art. 25, com o intuito de fortalecer a entidade pública criada pelo Código, qual

seja, a Câmara de Defesa do Contribuinte - Cadecon -, são incluídos órgãos públicos

diretamente vinculados ao fato gerador do tributo da espécie 'taxa' (Semad, PMMG,

CBMMG e DER-MG), órgãos relacionados à função de controle (Controladoria-Geral
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e Ouvidoria-Geral), a Secretaria de Estado, representante judicial da Fazenda Pública

e profunda conhecedora dos aspectos processuais e materiais da relação jurídico-

tributária.  Por  se  tratar  de  entidade intimamente  afeta  à área de competência  da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  é  importante  definir  que  sua  presidência  seja

exercida por representante desta Casa, como forma de assegurar institucionalmente

os meios operacionais necessários ao seu efetivo funcionamento”.

Com efeito, manifesta-se assim a preocupação de ver representados na Cadecon

todos  os  segmentos  da  sociedade  que,  de  uma forma ou de outra,  representam

contribuintes ou órgãos envolvidos com a inclusão das entidades representativas da

carreira  de  Gestor  Fazendário  no  âmbito  da  Receita  Estadual,  quais  sejam  o

Sindicato  dos  Técnicos  em  Tributação,  Fiscalização e  Arrecadação  do  Estado  de

Minas Gerais  -  Sinffaz;  a Associação dos  Exatores do Estado de Minas  Gerais  -

Asseminas.

Importa ressaltar que na composição inicial da Cadecon, a Lei nº 13.515, de 2000,

previu  uma cadeira  para o Sindicato  dos Auditores  Fiscais  da  Receita Estadual  -

Sindifisco-MG  -  e  também  para  a  Associação  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita

Estadual - Affemg.

Ocorre que o Código de Defesa dos Contribuintes foi editado em 2000, quando a

carreira da Administração Tributária do Estado era representada por uma “carreira

única” ocupada por três classes, nos termos da antiga Lei nº 6.762, de 1975, a saber:

Técnico  de  Tributos  Estaduais;  Agente  Fiscal  de  Tributos  Estaduais  e;  Fiscal  de

Tributos Estaduais.

Com a edição da Lei nº 15.464, de 2005, os Técnicos de Tributos Estaduais foram

transformados em Gestor Fazendário, e os Agentes e Fiscais de Tributos Estaduais

foram transformados em Auditores Fiscais da Receita Estadual, dividindo a carreira

única  em  duas.  Com  isso,  a  atual  carreira  dos  Gestores  Fazendários  ficou  sem

representatividade perante a Cadecon.

Assim, para que a representação de todos integrantes das carreiras da Secretaria

de Estado de Fazenda fique equânime, é mister que o sindicato e a associação que

representam os Gestores Fazendários, também adquiram uma cadeira na Cadecon.

Não pode uma carreira da importância dos Gestores Fazendários ficar em assento
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na  Cadecon,  quando  outros  órgãos,  que  possuem  vínculos  mínimos  com  a

arrecadação e tributação estadual, estarão ali representados.

EMENDA N° 6

Acrescente-se onde convier:

“Art. 4º - ...

(...)

XIX  –  somente  sofrer  exigência  fiscal  ou  penalidade  de  natureza  principal  ou

acessória,  por  intermédio  de  servidor  integrante  das  carreiras  da  Administração

Tributária do Estado, previstas no art.  1º da Lei nº 15.464, de 2005, devidamente

identificado;

XX – em qualquer repartição fazendária do Estado, ser atendido e orientado sobre

questões  de  natureza  fiscal  e  tributária  por  servidor  qualificado,  pertencente  às

carreiras da Administração Tributária do Estado, previstas no art. 1º da Lei nº 15.464,

de 2005, que deverão ser competentes para decidir sobre quaisquer processos que

envolvam constituição e exigência de tributos estaduais;

XXI – ser protegido da concorrência desleal de contribuintes de outros Estados,

mediante ação fiscal dos servidores das carreiras da Administração Tributária, de que

trata o art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005, na fiscalização do trânsito de mercadorias

que transitam por todo território do Estado.

(…)

Parágrafo segundo - Para atendimento do disposto nos itens XIX a XXI, o Estado

promoverá dentro de sessenta dias a reestruturação das carreiras típicas de Estado

integrantes  da  Administração  Tributária  previstas  no  art.  1º  da  Lei  nº  15.464,  de

2005.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Com  efeito,  o  Código  de  Defesa  do  Contribuinte  pode  ser  ainda

aditado para melhorar o atendimento ao contribuinte em todo o Estado, hoje muito

precário, devido à falta de autoridades fiscais com poder decisório nas unidades da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -,  mormente  nas  pequenas  cidades  do

interior.
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Essa ausência de autoridades administrativas em todas as partes de Minas Gerais

faz com que o pequeno produtor ou contribuinte seja obrigado a viajar dezenas, às

vezes centenas de quilômetros para solucionar seus problemas fiscais nas cidades-

polos do Estado, onde geralmente ficam as chamadas delegacias fiscais, que são

somente 10 em todo o Estado, órgãos que efetivamente possuem poder decisório

sobre as questões tributárias e fiscais do Estado.

Mesmo que uma cidade tenha administração fazendária, com servidores da SEF ali

trabalhando,  muitas  vezes  o  contribuinte  é  obrigado  a  viajar  para  resolver  seus

problemas  na  chamada  delegacia  fiscal.  Isso  demonstra  uma desorganização  da

SEF, que precisa utilizar  todo potencial das administrações fazendárias do Estado

para resolver o problema do contribuintes no local onde está instalado, e não obrigá-

lo a viajar centenas de quilômetros para tal.  Muitas vezes, ao chegar à delegacia

fiscal, o Delegado não se encontra, ou não atende o contribuinte, fazendo-o perder

tempo, dinheiro e arriscar-se desnecessariamente em viagens longas, por um simples

e mero problema administrativo que poderia ser resolvido.

A solução seria dotar todas as unidades da SEF no interior do Estado de poder

decisório para solucionar os problemas do contribuinte. Justamente em face desses

problemas, amplamente detectados e reclamados pelos contribuintes, contadores e

advogados do interior,  é  que propomos a adição dos incisos ao art.  4º  da Lei  nº

13.515, de 2005.

Com  a  aprovação  da  emenda  proposta,  em  cada  canto  do  Estado  haverá  no

mínimo  um  servidor  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,  Fiscalização  e

Arrecadação do Estado - GTFA -, com conhecimento e poderes tributários e fiscais

para dirimir e dar solução a qualquer problema que por ventura ocorra, dispensando

que  o  contribuinte  tenha  que  viajar  centenas  de  quilômetros  para  ir  às  cidades

maiores, onde existem as delegacias fiscais, para solucionar seus problemas.

Com  tais  alterações  aprovadas,  as  unidades  locais  da  Secretaria  de  Fazenda,

denominadas administrações fazendárias voltarão a ter o poder de exigir e decidir

sobre questões fiscais e tributárias em sua circunscrição (como era na época das

coletorias), evitando a peregrinação de contribuintes, contadores e advogados para

tentar encontrar longe de sua cidade uma autoridade fiscal que decida.
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Além do mais, a tão conhecida concorrência desleal, promovida por contribuintes de

outros  Estados,  poderá  ser  minimizada,  uma  vez  que  toda  cidade  terá  uma

autoridade  fiscal  que  possa  coibir  minimamente  o  comércio  de  mercadorias

desacobertadas de documentação fiscal, que entram e saem do nosso Estado sem

nenhum tipo de abordagem ou constrangimento por parte da atual estrutura fiscal do

Estado.

Os  contribuintes  mineiros  precisam  ser  protegidos  da  ação  predatória  de

contribuintes  de  outros  Estados,  e  estas  propostas  darão  poder  ao  Estado  para,

utilizando a mão de obra que já tem, sem aumento de custos ou de gastos, promover

a  justiça  fiscal  e  o  comércio  leal,  aliando  o  interesse  público  ao  interesse  dos

contribuintes, e anseio dos contadores e advogados que diuturnamente militam junto

às administrações fazendárias do Estado.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se,  onde convier,  ao Projeto de Lei  nº  2.443/2011 o seguinte artigo,

renumerando-se os demais:

“Art. … - A execução desta lei será objeto de controle pela sociedade, garantindo-se

o acesso às informações relativas à aplicação desta lei,  observado o princípio da

publicidade previsto no art. 13 da Constituição Estadual.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2001.

Sargento Rodrigues

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.449/2011

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

Art. ... – O inciso XIV do art. 114 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114 - (...)

XIV – aos eventos esportivos profissionais e amadores realizados no Estado.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  Esta  emenda  visa  estender  a  isenção  da  cobrança  da  taxa  de
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segurança pública a todos os eventos esportivos profissionais e amadores realizados

no Estado.

Não se justifica que apenas o futebol, cuja arrecadação na promoção do esporte se

destaca como a maior, seja beneficiado com a isenção da taxa de segurança pública.

As demais modalidades esportivas devem, portanto, receber o mesmo tratamento por

parte do Estado.

EMENDA N° 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. – O art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 6º:

‘Art. 113 – (...)

§ 6º – A Taxa de Segurança Pública referente aos subitens 5.7 e 5.8 da Tabela D e

o subitem 1.2.4.3 da Tabela M anexas a esta lei não incidirá nas hipóteses de veículo

roubado, furtado ou extorquido, nos termos do regulamento.’.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Carta Magna de 1988 estabelece claramente o dever do Estado de

garantir a segurança pública. O art. 144 estabelece que a segurança pública é dever

do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  exercida  para  a  preservação  da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Nos  casos  de  veículos  roubados,  furtados  ou  extorquidos  não pode o cidadão-

contribuinte ser duplamente penalizado com a falha na segurança pública. Além de

ficar  sem o  veículo,  justamente  em razão das falhas na  prestação do serviço  de

segurança  pública,  o  contribuinte  é  penalizado  com  pagamento  de  taxas

correspondentes aos custos com remoção, reboque e estadia do veículo.

Após  cobranças  e  discussões,  a  Assembleia  Legislativa  aprovou  emenda,  de

autoria do Deputado Weliton Prado, que estabelece a devolução do IPVA pago no ano

da  ocorrência.  A medida  prevê  a  devolução  em  até  três  meses  da  ocorrência  e

proporcional aos meses que faltam para terminar o ano. Contudo, os contribuintes

ainda são penalizados com os pagamentos de taxas de remoção, reboque e estadia

do  veículo,  razão  pela  qual  solicito  aos  nobres  pares  a  aprovação  da  emenda
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apresentada.

EMENDA N° 3

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - O art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:

‘Art. 114 - (…)

XV – ao processo de habilitação para a  condução de veículos  automotores  de

pessoas de baixo poder  aquisitivo  ou em situação de desvantagem social,  assim

compreendidas  como  aquelas  que  tenham  renda  familiar  mensal  bruta  igual  ou

inferior  a  dois  salários  mínimos  vigentes  na  época  do  requerimento,  estejam

matriculadas na rede pública de ensino e comprovem bom desempenho escolar, ou

sejam egressas do sistema prisional.

(…)

§ 7º – A isenção prevista no inciso XV deste artigo se refere aos subitens 3.1, 3.2,

3.3  e  3.4  da  Tabela  D  anexa  a  esta  Lei  e  dar-se-á  mediante  requerimento  do

interessado e destina-se somente às pessoas que comprovem domicílio no Estado.’.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A falta de qualificação de inúmeros cidadãos tem impossibilitado a sua

inserção no mercado de trabalho.

Sabe-se  que  a  Carteira  Nacional  de  Habilitação  -  CNH  -  tem  sido  um  valioso

instrumento de qualificação profissional, além de ser uma realização pessoal e social.

Por  outro  lado,  os  altos  custos  e  taxas  para  obtenção  de  uma  CNH  têm

inviabilizado, em muitos casos, a devida habilitação, em especial para aqueles cujo

poder  aquisitivo é menor ou as vicissitudes da vida os colocam em desvantagem

social.

Assim, demasiadamente importante é a emenda apresentada, uma vez que permite

que  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo,  jovens  de  escola  pública  e  cidadãos

provenientes do sistema prisional possam obter a isenção das taxas cobradas pelo

Detran-MG, relativas aos testes e confecção da CNH, o que em muito já auxiliará na

redução dos elevados custos que envolvem o processo de habilitação.
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Vale ressaltar  que a concessão de isenção das taxas devidas ao Detran-MG no

processo de habilitação não sobrecarregaria o orçamento do Estado, ao passo que a

melhor  qualificação  do  cidadão  poderia  facilitar  a  sua  inserção  no  mercado  de

trabalho, o que, indiretamente, beneficiaria o poder público.

Outrossim,  a implementação das  diretrizes  apresentadas  reduziria  o  número  de

acidentes  de  trânsito,  uma  vez que  qualificaria  e  habilitaria  condutores  que  hoje,

sabemos,  em  razão  dos  altos  custos  que  envolvem  o  processo  de  habilitação,

conduzem  veículos  automotores  sem  a  habilitação  necessária,  em  especial  nas

cidades do interior de Minas.

Vale mencionar, por fim, que programa semelhante já existe em outros Estados da

Federação,  a  exemplo  da  Lei  Estadual  nº  13.369,  de  2007,  do  Estado  de

Pernambuco, não se olvidando dos benefícios que vem proporcionando à população

daquele Estado.

Em suma, pelos  motivos  expostos,  é evidente  a  importância da  implementação

destas diretrizes, pois será sem sombra de dúvidas um grande avanço social.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - O art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5º:

Art. 113 - (…)

§ 5º – Os serviços a que se referem os itens e subitens 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8,

5.8.1, 5.8.2 e 5.8.3 da Tabela D anexa a esta lei, quando prestados por particulares,

através  de  terceirização,  não  poderão  ser  cobrados  em  valores  superiores  aos

previstos nesta lei.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Tem se tornado corriqueira nos últimos tempos a terceirização,  por

parte dos órgãos públicos, de serviços e obrigações afetas à administração pública.

Não nos adentrando no mérito e na discussão que envolve essas terceirizações –

em especial aquelas de serviços que se justificam em razão do poder de polícia, as

quais entendemos não serem passíveis de terceirização ou delegação –, a verdade é
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que o poder público não é capaz de suprir todas as prestações que lhe competem,

não nos esquecendo que muitas vezes o particular é capaz de substituir o Estado

com custo inferior e com muito mais eficiência, o que nos leva a admitir que não há

mais volta nesse fenômeno.

Não  é  viável,  no  entanto,  que,  ao  terceirizar  os  serviços  que  seriam  de  sua

responsabilidade,  a administração pública imponha ao contribuinte um ônus maior

que o que deveria assumir caso estivesse ela, a própria administração, agindo.

Em outras  palavras,  estamos a dizer  que,  quando o  contribuinte tem seu carro

rebocado e recolhido a um pátio em razão de alguma infração de trânsito ou mesmo

por não ter quitado os tributos incidentes sobre a propriedade de veículo automotor,

não pode ele pagar um valor de taxa para o poder público, quando tudo se dá através

de serviço próprio,  e  um valor  superior,  correspondente  a taxa acrescida de  uma

espécie de remuneração, quando o serviço for prestado por empresa terceirizada.

Raciocínio lógico, uma vez que, ao ter seu carro rebocado e recolhido a um pátio,

não pode o motorista escolher a empresa contratada, já que esta é imposta a ele pelo

poder público.

Por  essas  razões,  apresentamos  esta  emenda  ao  projeto  de  lei,  buscando

resguardar o direito do contribuinte mineiro, sem com isso gerar custos ou perda de

receita para o Fisco, motivo pelo qual entendemos ser meritória a proposta.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se, onde convier, ao Projeto de Lei nº 2.449/2011 o seguinte parágrafo,

renumerando-se os demais:

“Art. (…)

§ … - O local de depósito de que trata o art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio de

1972  deverá  ser  dotado  de  cobertura  que  evite  a  exposição  dos  veículos  às

intempéries.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A presente  emenda  visa  obrigar  o  Estado  a  manter  em  condições

adequadas  de  depósito  os  veículos  removidos,  abandonados  ou  apreendidos  na

forma da lei.
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É  importante  lembrar  que  o  Estado,  nessa  circunstância  ,  precisa  zelar  pelo

patrimônio do cidadão que teve seu veículo levado ao depósito do Detran-MG, já que

tal veículo estará temporariamente sob custódia do poder público, cabendo-lhe até

mesmo a responsabilização de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim,  contamos  com  a  colaboração  dos  ilustres  Deputados  para  que  esta

proposição, discutida e aprimorada no que couber, possa ser aprovada nesta Casa.

REPRESENTAÇÃO Nº 1/2011

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais:

Senhor Presidente,

Requeiro  a  V.  Exa.  Sejam  tomadas  as  providências  cabíveis  e  necessárias  à

apuração dos fatos ocorridos nas reuniões ordinária e extraordinária do último dia 30

de novembro, quando houve a suspeição de utilização de senhas de parlamentares

ausentes na votação de projetos em pauta. A gravidade da suspeita, acredito, já é

razão bastante para que se apure o fato para que não pairem dúvidas quanto à lisura

dos atos praticados nesta Assembleia.

Este requerimento se soma às medidas já definidas pela Mesa da Assembleia, da

qual  sou  2º-Secretário,  na  reunião  no  dia  de  ontem.  A  Mesa  determinou,

emergencialmente, o recadastramento dos parlamentares para acesso ao painel de

votação e o estudo da adoção de novas formas de identificação dos parlamentares no

processo  de  votação.  A investigação  do  ocorrido  completa  o  ciclo  necessário  à

apuração dos fatos e eventual punição dos responsáveis.

Nestes termos, encaminho a presente representação.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Atenciosamente,

Alencar da Silveira Jr.

- Publicada, vai a representação à Comissão de Ética, nos termos do art. 23 da

Resolução nº 5.207, de 2002.

REPRESENTAÇÃO Nº 2/2011

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Vimos à presença de V. Exa., como representante maior da Mesa Diretora desta
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Casa, solicitar que seja encaminhada à Comissão de Ética representação contra os

envolvidos nos fatos ocorridos no último dia 30 de novembro, quando foi flagrada a

computação de votos de três Deputados que não estavam presentes no plenário no

momento da votação.

A expressão “ineditismo da ocorrência”, como a utilizada em nota oficial da Mesa

Diretora, só poderá ser utilizada após apuração que aponte para a comprovação de

que a cessão de senha para que outro Deputado vote para o ausente não ocorreu.

Caso contrário, outras votações na Casa poderão ser questionadas.

Entendemos  que  medidas  devam  ser  tomadas  para  aprimorar  o  processo  de

votação e garantir a lisura dos resultados, nas não podemos tergiversar diante de um

fato tão grave, que pode, inclusive, incorrer no impedimento temporário do exercício

do mandato de parlamentar que esteja envolvido com este fato. Nos preocupamos,

ainda, com o impacto das matérias que foram veiculadas na imprensa que cobram

providências em relação à apuração dos fatos aqui tratados.

Assim, solicitamos que a Mesa Diretora, em cumprimento ao art. 19 da Resolução

nº 5.207, de 10/12/2002, encaminhe representação à Comissão de Ética para que os

fatos ocorridos sejam apurados e os envolvidos, devidamente punidos.

Sem mais para o momento,

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

- Anexe-se à Representação nº 1/2011.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.975/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Augusto Maria Junho ao trecho da Rodovia LMG-878 que liga os

Municípios de São Gonçalo do Sapucaí e Cordislândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/6/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  4/8/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 1.975/2011 tem por escopo dar a denominação de Augusto

Maria Junho ao trecho da Rodovia LMG-878 que liga os Municípios de São Gonçalo

do Sapucaí e Cordislândia.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
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do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  informou,  por  meio  da  Nota  Técnica  de

2/6/2011, que o segmento não possui denominação oficial.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n° 1.975/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.991/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Pontal

– Adecop –, com sede no Município de Pratápolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.991/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Pontal  – Adecop –,  com sede no

Município de Pratápolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  44,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 45, que as atividades de seus

Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.991/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - Bruno Siqueira

- Rosângela Reis - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.000/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Saúde São Januário, com sede

no Município de Ubá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.000/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Saúde  São  Januário,  com  sede  no  Município  de  Ubá,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência social,

especialmente na área da saúde.

Para  a  consecução  desse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades

direcionadas à gratuidade da saúde humanitária e de educação continuada; oferece
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atendimento  hospitalar,  serviço  ambulatorial,  laboratório  e  centro  de  diagnóstico;

incentiva  a  prática  do  voluntariado;  organiza  treinamentos  de  atualização  e

capacitação profissional para adultos, jovens e adolescentes; promove seminários,

congressos, feiras e outros eventos voltados à saúde; realiza programas de suporte

às atividades de saúde e de assistência social; coordena campanhas de prevenção;

estimula pesquisas, estudos e projetos nas áreas de saúde, alimentação, medicina do

trabalho e assistência social.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  de  Saúde  São

Januário,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.000/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.299/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, com

sede no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.299/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

de  Ensino  e  Pesquisa  de  Uberaba,  com  sede no Município  de  Uberaba,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover o ensino

e a pesquisa e prestar assistência à saúde da comunidade em que se encontra.

Na consecução desse propósito, a instituição fomenta o estudo e a divulgação de
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dados científicos por meio de periódicos especializados; concede bolsas de estudo;

colabora com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e entidades afins; apoia

atividades  artísticas,  culturais  e esportivas;  desenvolve  atividades voltadas  para  a

proteção da saúde da família,  da maternidade e da infância, como campanhas de

incentivo  ao  aleitamento  materno  e  de  combate  a  doenças  transmissíveis  e

infectocontagiosas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Fundação  de  Ensino  e

Pesquisa de Uberaba, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.299/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.304/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos

Casa da Serenidade, com sede no Município de Patos de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.304/2011 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação  de  Dependentes  Químicos  Casa  da  Serenidade,  com  sede  no

Município de Patos de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo manter um núcleo de abrigo e vivência para dependentes de

álcool  ou  tóxicos  de  qualquer  natureza,  buscando  sua  recuperação  e  reinserção

social.
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Com esse propósito, a instituição acolhe essas pessoas e desenvolve atividades

voltadas  para  sua  recuperação,  sempre  observando  o  respeito  à  sua  dignidade;

trabalha com a prevenção do uso de álcool e drogas; realiza visitas domiciliares e

trabalhos com os familiares e a comunidade, conscientizando-os da importância de

seu apoio na reinserção social dos ex-dependentes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Centro de Recuperação de

Dependentes Químicos Casa da Serenidade, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.304/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.434/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cresça Envolva Prossiga – Acep –,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.434/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cresça Envolva Prossiga – Acep –, com sede no Município de Ribeirão das Neves,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo minimizar

os problemas sociais das comunidades dos Bairros Lagoa, Lagoinha e adjacentes.

Para a consecução desse propósito, a instituição promove projetos, programas e

planos de ação no sentido de integrar seus beneficiários no mercado de trabalho,

auxiliar em seus problemas familiares e reduzir a evasão escolar; presta serviços de
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apoio a outras organizações sem fins lucrativos que atuam em áreas afins.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Cresça Envolva

Prossiga,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.434/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.584/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da

Agricultura Familiar de Divinópolis – Aprafad –, com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.584/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores da Agricultura Familiar  de Divinópolis  – Aprafad –, com

sede  no  Município  de  Divinópolis,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos,  que  tem  por  escopo promover  e  valorizar  os  pequenos  produtores  da

agricultura familiar dessa municipalidade.

Na consecução desse propósito, a instituição realiza atividades que possibilitem o

aprendizado,  o  aprimoramento  e  a  qualificação  de  seus  assistidos,  fomenta  a

produção de hortifrutigranjeiros, doces de polpa de frutas, quitandas, pescados, mel e

artesanato e facilita a comercialização dos produtos de seus associados, assim como

a aquisição, por eles, de matéria-prima, ferramentas e implementos agrícolas. Além

disso,  firma  planos  coletivos  de  assistência  médica  e  odontológica  e  executa
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atividades visando à preservação e defesa do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Pequenos

Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.584/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.588/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Clube da Terceira Idade de São Francisco,

com sede no Município de São Francisco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.588/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Clube da Terceira Idade de São Francisco, com sede no Município de São Francisco,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

desenvolver  atividades  sociais  visando  garantir  bem-estar  e  justiça  social  a  seus

associados e familiares.

Para a consecução de seu propósito,  a instituição atua nas áreas da saúde, da

assistência social, da educação, da cultura, do desporto, da comunicação social, da

pesquisa e da tecnologia; busca a melhoria da qualidade de vida, especialmente no

quesito moradia, das pessoas que assiste.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Clube da Terceira

Idade de São Francisco, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
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utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.588/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.589/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sobradinho, com

sede no Município de São Francisco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.589/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Sobradinho, com sede no Município de São Francisco, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  desenvolver

atividades  voltadas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  moradores  daquela

localidade.

Para a consecução de seu propósito, a instituição promove a proteção da saúde da

família,  da  maternidade,  da  infância,  do  adolescente  e  da  velhice,  por  meio  de

campanhas  de  incentivo  ao  aleitamento  materno,  de  prevenção  a  doenças

transmissíveis e infectocontagiosas e ao uso de drogas; contribui para a reintegração

de ex-dependentes à vida comunitária; combate a fome e a pobreza, incentivando a

criação de hortas  e  roças  comunitárias  ou  de  grupos  de pequenos  produtores,  a

distribuição de alimentos e a geração de emprego e renda; busca a integração de

seus  beneficiários  ao  mercado  de  trabalho;  trabalha  pela  habilitação  e  pela

reabilitação  de  pessoas  com  deficiência;  defende  a  proteção  do  meio  ambiente;
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fomenta a busca de melhores condições de moradia, saneamento e distribuição de

água potável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  Comunitária  do

Bairro  Sobradinho,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.589/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.591/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a  Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais  de

Mocambo e Adjacências, com sede no Município de São Francisco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.591/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das  Mulheres  Trabalhadoras  Rurais  de  Mocambo  e  Adjacências,  com  sede  no

Município de São Francisco, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo a defesa dos direitos e interesses de suas associadas, visando a

melhorias em suas condições de vida.

Na consecução de seu propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção da maternidade, da infância e da velhice; ao combate da fome e da pobreza;

à  integração  de  seus  beneficiários  no  mercado  de  trabalho;  à  habilitação  e  à

reabilitação de pessoas  com deficiência;  à  divulgação da cultura e  do  esporte;  à

defesa do meio ambiente.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  das  Mulheres

Trabalhadoras Rurais de Mocambo e Adjacências, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.591/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.602/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de

Mirante, com sede no Município de São Francisco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.602/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores de Mirante, com sede no Município de São

Francisco, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

desenvolver  atividades  voltadas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  moradores

daquela localidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove campanhas de incentivo ao

aleitamento materno e de prevenção a doenças transmissíveis, infectocontagiosas e

ao  uso  de  drogas;  contribui  para  a  reintegração  de  ex-dependentes  à  vida

comunitária; combate a fome e a pobreza, por meio da criação de hortas e roças

comunitárias ou de grupos de pequenos produtores, da distribuição de alimentos e da

geração de emprego e renda;  integra seus beneficiários  ao mercado de trabalho;
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cuida da habilitação e da reabilitação de pessoas com deficiência; orienta sobre a

proteção do meio ambiente; busca melhores condições de moradia, saneamento e

distribuição de água potável para seus associados.

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

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

1º de seu estatuto.

Considerando  o  trabalho  realizado  pela  Associação  Comunitária  dos  Pequenos

Produtores  Rurais  de  Mirante,  é  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.602/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.605/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa do Professor, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.605/2011 pretende declarar de utilidade pública a Casa do

Professor,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos direitos e interesses

dos professores da rede pública e privada, nos níveis federal, estadual e municipal.

Para a consecução de seu propósito, a instituição incentiva o aperfeiçoamento e o

cumprimento da legislação vigente; promove a inclusão social e cultural, estimulando
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a parceria, o diálogo e a solidariedade entre diferentes segmentos sociais; luta pela

educação gratuita e universal; fomenta a criação de bibliotecas comunitárias; defende

a  profissionalização  para  integração  no  mercado  de  trabalho;  orienta  sobre  a

preservação da arte e da cultura, do patrimônio histórico, artístico e cultural; promove

a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Casa  do  Professor,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.605/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.608/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Programa de Humanização e

Assistência Social - Prohumanos -, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.608/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Programa  de  Humanização  e  Assistência  Social  -  Prohumanos  -,  com  sede  no

Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente, que tem por escopo promover ações de humanização nas áreas

da  saúde  e  da  assistência  social,  em  hospitais,  clínicas,  centros  de  tratamento,

escolas e empresas.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  realiza  palestras,  cursos,

treinamentos  e  oficinas;  presta  assistência  a  crianças,  adolescentes  e  idosos
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carentes; promove atividades recreativas, desportivas, artísticas e culturais; ministra

cursos  profissionalizantes  para  a  capacitação  de  jovens,  além  de  cursos  pré-

educacionais e de ensino fundamental; fomenta a criação de bibliotecas e de projetos

de inclusão social; atende crianças e adolescentes com deficiência; presta assessoria

técnica e jurídica a outras entidades; atua no combate e na prevenção do uso de

drogas e no tratamento terapêutico de dependentes químicos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Prohumanos,  consideramos

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

Cabe ressaltar, por fim, que a entidade não tem em sua denominação a palavra

“associação”, o que motiva a apresentação da Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, para adequar a norma jurídica ao estatuto da instituição.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.608/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Programa de Humanização

e Assistência Social - Prohumanos -, com sede no Município de Uberlândia.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.610/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Pereira,  com  sede  no

Município de Águas Formosas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.610/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Pereira, com sede no Município de Águas Formosas, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos interesses e

direitos  dos  moradores  da  comunidade  dos  Pereira,  visando  à  melhoria  de  suas

condições de vida.

Na consecução desse propósito,  a instituição incentiva a produção de alimentos

básicos,  desenvolve  programas  de  geração  de  renda,  promove  seminários  de

capacitação na área de produção agrícola familiar, orienta sobre a proteção do meio

ambiente por meio de campanhas educativas e busca o bem-estar da comunidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Pereira,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.610/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Romel Anizio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.611/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública a entidade Projeto Social  Meu Amparo,  com

sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.611/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Projeto Social Meu Amparo, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  por  escopo
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difundir atividades nos setores de assistência social, saúde, alimentação, educação,

habitação, cultura, segurança, meio ambiente, esporte, lazer, relações sociais, defesa

do consumidor e outras relacionadas com a vida da comunidade do Bairro Esperança

e adjacências.

Na consecução de seu propósito,  a  instituição planeja  e  realiza  programas  que

visem à organização e  ao  desenvolvimento  da comunidade nos diversos  setores;

busca  alternativas  de  captação  de  recursos  para  a  comunidade;  promove  a

preservação  do  patrimônio  cultural,  paisagístico,  urbanístico,  histórico,  artístico  e

ambiental; edita publicações impressas periódicas para informar a comunidade sobre

assuntos de seu interesse; incentiva a assistência de crianças de zero a seis anos,

proporcionando-lhes  alimentação  e  educação;  organiza  atividades  culturais  e  de

assistência social; realiza a recuperação de dependentes químicos.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela referida entidade, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.611/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.621/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o São Luiz Futebol Clube, com sede no Município de

Campo Belo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.621/2011 pretende declarar de utilidade pública o São Luiz
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Futebol Clube, com sede no Município de Campo Belo, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo difundir o civismo e a cultura física,

além de promover encontros de caráter social e cultural.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador,  e  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento da legislação desportiva vigente, além de promover reuniões sociais e

culturais.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Isso posto,  consideramos  meritória  a iniciativa  de outorgar  ao  São Luiz Futebol

Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.621/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.633/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Atlética Águias de Ouro, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 2.633/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética Águias de Ouro, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo difundir o esporte e a cultura.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  prática  de  esportes  em  todas  as

modalidades e categorias, especialmente o futebol masculino e feminino, buscando o

desenvolvimento  pela  prática  de  atividades  físicas;  promove  atividades  sociais,

culturais,  cívicas  e  de  lazer,  contribuindo  para  a  inclusão  social,  o  aumento  da

qualidade de vida e o bem-estar das comunidades em que atua; presta assistência

social e educacional.

Cabe ressaltar que a prática de atividades traz benefícios individuais e sociais, pois

contribui para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a probabilidade do

aparecimento  de  doenças.  Ademais,  auxilia  os  mais  jovens  a  evitarem  hábitos

prejudiciais e conflitos, fortalecendo valores como a amizade e a educação.

Isso posto, consideramos meritória  a iniciativa de outorgar à Associação Atlética

Águias de Ouro o título de utilidade pública

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.633/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.649/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Júlio,  o  projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Promoção  Cultural,  Educacional,

Esportiva e de Lazer de Itinga, com sede no Município de Itinga.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 11/11/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.649/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Promoção Cultural, Educacional, Esportiva e de Lazer de Itinga, com

sede no Município de Itinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  16,  que as

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 32, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

legalmente constituída.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.649/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção Cultural,

Educacional, Esportiva e de Lazer do Município de Itinga, com sede no Município de

Itinga.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves - Rosângela
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Reis - Bruno Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.657/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 133/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual localizada no Município de Sete Lagoas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.657/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual Ruth Brandão de Azeredo à escola estadual de ensino médio localizada na

Avenida Três, nº 923, Bairro Cidade de Deus, no Município de Sete Lagoas.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 22, as matérias que só podem

ser  reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional;  e,  no  art.  30,  assegura  aos

Municípios  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de  interesse  local  e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Com relação ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25,

que lhe faculta tratar  das matérias que não se enquadram no campo privativo da

União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em

evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às
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tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.657/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.061/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.061/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.746/2008,  “dispõe  sobre  lançamento  de

gordura  ou óleo  vegetal  utilizados na fritura  de alimentos nos  encanamentos que

interligam a rede coletora de esgotos”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

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

Em  razão  da  semelhança  de  objeto,  com  fundamento  no  §  2º  do  art.  173  do

Regimento  Interno,  foram  anexados  a  esta  proposição  os  Projetos  de  Lei  nºs

1.468/2011 e 1.736/2011, de autoria, respectivamente, dos Deputados Paulo Lamac e

Fred Costa e da Deputada Luzia Ferreira, que “instituem a política estadual de coleta,

tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal”.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer quanto ao mérito nos termos do art.

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

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  instituir  política  pública  com  vistas  ao

beneficiamento de resíduos de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal de uso



827
____________________________________________________________________________

culinário.  Os principais  objetivos  dessa política são:  proteger  a  saúde;  prevenir  a

contaminação dos solos e dos recursos hídricos; evitar  danos à rede de esgotos;

informar a população quanto aos malefícios do despejo desses produtos na natureza;

incentivar  projetos  de  beneficiamento  e  criar  mecanismos  que  favoreçam  a

exploração econômica desses resíduos.

A política desenhada na proposição enfatiza as ações a serem desenvolvidas pelo

poder  público  na  forma de:  apoio  estratégico  para  o  aprimoramento  da  atividade

econômica e social; campanhas educativas; incentivo à criação de centros municipais

de coleta desses resíduos;  doação de bem imóvel desafetado;  concessão de uso

especial  de  bem  patrimonial;  criação  de  linhas  de  crédito  e  estímulo  ao

cooperativismo, à pequena empresa, à participação da sociedade civil e da iniciativa

privada. Por fim, estimula iniciativas municipais e não governamentais e a realização

de diagnóstico técnico do consumo e do descarte de restos de óleo e gordura de uso

culinário, especialmente em escala comercial e industrial.

Estimativas apontam que, em média, para cada cidadão, há o descarte diário de

meio litro de óleo usado. A maior parte desse tipo de óleo adviria do setor comercial.

Para uma cidade como Belo Horizonte, onde se supõe a existência de cerca de dez

mil bares e restaurantes, isso representa o descarte de 1,2 milhão de litros por dia,

lançados, no mais das vezes, nos sistemas de coleta de esgotos e de recolhimento

de águas pluviais, resultando na poluição de córregos e rios.

Por iniciativa própria e em resposta a demandas do Poder Executivo, o Parlamento

mineiro dedicou especial atenção à elaboração de leis sobre resíduos. Entre essas

leis destacamos a que dispõe sobre o apoio a Municípios para a instituição de coleta

seletiva,  de  2000;  a  de  controle  de  atividades  e  empreendimentos  geradores  de

resíduos perigosos; a da política estadual de reciclagem de materiais; a da instituição

da coleta seletiva em órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no

Estado;  e  a  da  implantação  de  sistemas  de  recolhimento  seletivo  de  resíduos

recicláveis na rede pública de ensino. Toda essa produção normativa, de iniciativa

parlamentar,  fez com que o Executivo despertasse para essa temática, de grande

relevância  para  a  sociedade.  Como  resultado  desse  diálogo  travado  entre  o

Parlamento e o Executivo, em 2009, foi editada a Lei Estadual nº 18.031, que dispõe



828
____________________________________________________________________________

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que trata, em um de seus capítulos,

dos  princípios  e  bases  da  logística  reversa  para  a  reutilização,  o  tratamento,  a

reciclagem e a disposição final de resíduos sólidos.

Como  dissemos,  o  descarte  incorreto  de  óleos  de  biomassa  usados  no  meio

doméstico  e  comercial  (com diferentes  teores  de  sólidos  em  suspensão,  gordura

animal, níveis de saturação e acidez) gera graves impactos negativos e poluição nos

corpos d’água. Além disso, dificulta e encarece o processo de tratamento de efluentes

das redes de esgotos nas estações específicas. Legalmente, tais óleos podem ser

enquadrados  na  categoria  de  resíduos  sólidos  ou  de  resíduos  especiais,  o  que

evidencia que os procedimentos para sua coleta, transporte, tratamento e destinação

final sujeitam-se às mesmas regras estabelecidas para a gestão de resíduos sólidos,

cuja definição é a seguinte: "resíduos em estado sólido ou semissólido resultantes de

atividade  industrial,  doméstica,  hospitalar,  comercial,  agrícola,  de  serviços  e  de

varrição, inclusive os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e os

resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede

pública de esgotos ou em corpos d'água". (art.4º, XXIII, Lei Estadual nº 18.031, de

2009)

No caso do projeto em exame, entendemos que a produção de um novo diploma

legal  sobre  o  tema  deve  considerar  alguns  pressupostos,  a  saber:

constitucionalmente, cabe aos Municípios a prestação de serviços de natureza local;

a política deve ter como um de seus objetivos apoiar os Municípios para que possam

bem  desempenhar  as  atividades  e  os  serviços  de  saneamento  básico;  as

responsabilidades  no  processo  de  coleta,  tratamento,  reciclagem  e  destinação

ambientalmente adequada dos resíduos em questão devem ser  estabelecidas em

conformidade com os princípios e diretrizes da logística reversa; a possibilidade de o

Conselho Estadual  de Política Ambiental  –  Copam – estabelecer  normas técnicas

específicas para a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final adequada de

tais resíduos;  a uniformização da linguagem normativa  em consonância com a lei

nacional de resíduos sólidos.

Várias medidas contidas nos projetos anexados podem ser aproveitadas no Projeto
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de Lei 1.061/2011. Dentre essas medidas destacamos as seguintes da proposição de

autoria da Deputada Luzia Ferreira: o fortalecimento da cooperação entre a União, o

Estado e os Municípios; o incremento à fiscalização e ao monitoramento do descarte

de resíduos oriundos da produção e do uso de óleos e gorduras; e a atribuição de

responsabilidades compartilhadas entre os agentes públicos e privados.

Com  o  objetivo  de  incorporar  ao  projeto  em  análise  os  pressupostos  já

mencionados  e  as  contribuições  dos  projetos  anexados,  faz-se  necessária  a

apresentação do Substitutivo nº 2, na conclusão deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.061/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário, regida pelos fundamentos e diretrizes

da Política Estadual de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei nº 18.031, de 2009, tem

como objetivos:

I – proteger a saúde;

II – prevenir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;

III – evitar danos à rede coletora de esgoto e de drenagem de água pluvial;

IV – informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de

restos de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário na rede de

esgoto e as vantagens múltiplas dos processos de seu beneficiamento;

IV – incentivar projetos de beneficiamento de restos de óleos e gorduras de origem

vegetal ou animal de uso culinário;

V – criar mecanismos que favoreçam a exploração econômica de restos de óleo e

gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário, desde a coleta, o transporte e a

revenda, até os processos industriais de sua transformação.
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Parágrafo único – Para os  fins  desta lei  e  da  Lei  nº  18.031,  de 2009,  óleos e

gorduras de origem vegetal ou animal, de uso culinário, doméstico ou comercial, são

resíduos  sólidos  especiais  e  necessitam  de  procedimentos  especiais  para  seu

recolhimento, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada,

sujeitando-se ao que dispõe a Lei nº 13.766, de 2000.

Art.  2º  –  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  Política  Estadual  de  Coleta,

Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal de Uso

Culinário as ações desenvolvidas pelo poder público com a finalidade de incentivar a

participação do meio empresarial e do terceiro setor na coleta, no beneficiamento e

no  descarte  ambientalmente  adequado  de  resíduos  de  óleo  e  gordura  de  uso

culinário, como:

l  –  o  apoio  estratégico  para  o  aprimoramento  da  atividade  econômica e  social

voltada para a coleta, o tratamento e a reciclagem de resíduos de gordura e óleo de

uso alimentar;

II  –  o  desenvolvimento  de  campanhas  educativas  para  a  conscientização  da

sociedade sobre  os  riscos de danos ambientais  oriundos do descarte inadequado

desses resíduos na natureza e sobre as  vantagens econômicas e sociais  de seu

beneficiamento;

III – o incentivo à criação de centros municipais de coleta de resíduos sólidos por

meio de:

a) doação de bem imóvel desafetado de domínio estadual, observada a legislação

aplicável;

b) concessão, mediante contrato de direito público, gratuito, de uso especial de bem

patrimonial do Estado;

c) doação de bens móveis do Estado;

IV – a criação de linhas de crédito;

V – o fomento ao investimento econômico para o estabelecimento de indústrias,

empresas e cooperativas destinadas à reciclagem dos resíduos de que trata esta lei;

VI – a participação da sociedade civil e da iniciativa privada no planejamento e na

implementação de ações e programas governamentais voltados para os fins desta lei;

VII  –  o  incremento  à  fiscalização e  ao monitoramento  do  descarte  de  resíduos
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oriundos da produção e do uso de óleos e gorduras de origem vegetal e animal;

VIII – a implantação de ações de logística reversa para resíduos com características

especiais;

IX  –  o  incentivo  à  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  Municípios  e  as

organizações não governamentais voltadas para a gestão integrada do resíduo sólido

de que trata esta lei;

X  –  a  promoção  de  estudos  e  desenvolvimento  de  projetos  e  programas  que

atendam às finalidades do disposto nesta lei;

XI – a realização de diagnóstico técnico do consumo e do descarte de restos de

óleo e gordura de uso culinário, especialmente em escala comercial e industrial.

Art. 3º – Na implantação da gestão dos resíduos de óleos e gorduras de origem

vegetal ou animal, serão atribuídas responsabilidades a serem compartilhadas entre

os  agentes  públicos  e  privados  responsáveis  pela  coleta,  pelo  transporte,  pelo

armazenamento,  pelo  tratamento,  pela  reciclagem  e  pela  disposição  final

ambientalmente adequada, conforme dispuser o regulamento.

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Célio  Moreira,  Presidente e relator  – Duarte Bechir  – Luzia Ferreira – Vanderlei

Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei sob comento institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar, que terá

o escopo de proporcionar aos militares a capacitação para o exercício dos cargos e

funções previstos na Polícia Militar do Estado.

Em seu art. 2º, § 1º, dispõe que o referido Sistema de Ensino inclui, em caráter

complementar,  os  ensinos  fundamental,  médio  e  profissional  ministrados  nos

Colégios Tiradentes, que são unidades escolares do sistema instituídas por ato do

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,  observadas  as  normas  específicas  para

reconhecimento de estabelecimentos de ensino do Conselho Estadual de Educação.

Por fim, prevê que os ensinos poderão ser ministrados com a colaboração de outros

órgãos  públicos  e  de  entidades  privadas  e  se  destinam,  prioritariamente,  aos

dependentes dos militares e dos servidores civis da Polícia Militar.

O art. 3º reza que o Sistema em questão se baseia no respeito à vida e à dignidade

da pessoa humana, na garantia de direitos e liberdades fundamentais e em preceitos

ético-profissionais,  observados  os  seguintes  princípios:  integração  à  educação

nacional;  pluralismo  de  ideias  e  concepções  pedagógicas;  valorização  da  cultura

institucional;  profissionalização,  obedecendo  a  processo  gradual,  constantemente

aperfeiçoado, de formação continuada; garantia do padrão de qualidade; qualificação

profissional de base humanística, filosófica, científica e estratégica, para permitir  o

acompanhamento  da  evolução  das  diversas  áreas  do  conhecimento,  o

relacionamento com a sociedade e a atualização constante da doutrina policial-militar;

vinculação  da  educação  com  o  trabalho  policial-militar  e  as  práticas  sociais;

valorização da experiência extraescolar; valorização dos profissionais de educação; e

intercâmbio cultural e profissional com outras instituições nacionais e internacionais.

O art.  4º  estabelece que o Sistema de Ensino  da Polícia Militar  compreende o

planejamento,  a coordenação,  o  controle  e  a  execução da Educação Profissional

Militar.  Esta,  por  sua  vez,  configura  um  processo  de  formação  acadêmica  e

profissionalizante,  pautado  em  valores  institucionais  e  desenvolvido  de  forma

integrada, que abrange as atividades de ensino, treinamento, pesquisa e extensão,

no intuito de permitir ao militar o desenvolvimento de competências que o habilitem

para o exercício de polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a defesa civil

e  territorial  do  Estado.  A  Educação  Profissional  Militar  compreende  cursos  de
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educação  profissional  técnica  de  nível  médio,  de  graduação  e  pós-graduação,

podendo ser as atividades da citada educação desenvolvidas em parceria com outras

instituições  de  ensino,  públicas  ou  privadas,  bem  como  com  outras  instituições

militares e civis.

O projeto trata também dos servidores, prevendo que, até a sanção do Estatuto do

Servidor Civil  da Polícia Militar,  se aplica para os servidores das carreiras de que

tratam  os  incisos  VII  a  IX  do  art.  1º  da  Lei  nº  15.301,  de  2004,  o  Estatuto  dos

Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 869, de

5/752; e para os servidores das carreiras de que tratam os incisos X e XI do art. 1º da

Lei nº 15.301, de 2004, o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de

Minas Gerais,  de que trata a Lei  nº  7.109,  de 13/10/77.  E ainda,  em seu art.  7º,

assegura aos servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do art. 1º

da Lei nº 15.301, de 2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas datas e

com os mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais militares de que trata

a Lei nº 5.301, de 16/10/69, não se lhes aplicando o disposto no art. 23 da Lei nº

18.975, de 29/6/2010.

Por fim, o parágrafo único do art. 17 da Lei Delegada nº 37, de 13/1/89, passa a

prever  que  a  gratificação  de  que  trata  este  artigo  compreende  o  exercício  de

magistério  nos cursos  da  Educação Profissional  Militar  e naqueles  realizados  em

parceria  com  outros  órgãos  públicos  visando  à  formação,  à  capacitação  e  ao

aperfeiçoamento de agentes para o exercício de suas funções.

A segurança pública,  dever  do  Estado e  direito  e  responsabilidade de todos,  é

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio através da tríade Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar,

conforme bem determina o art. 136 da Carta Política mineira.

A Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  é  órgão  autônomo e  permanente,

integrante  da  administração  direta  do  Poder  Executivo  e  está  diretamente

subordinada ao Governador do Estado, tendo em vista as disposições contidas no art.

137 da Constituição do Estado.

Como órgão  autônomo,  assim  instituído  por  força  do  comando  do  art.  142  da

Constituição Estadual,  a Polícia Militar  tem sua organização firmada nos preceitos
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constantes  nos  respectivos  estatutos  ou  leis  orgânicas,  normas  regedoras  dos

direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades do seu pessoal.

A organização da Polícia Militar configura matéria adstrita à iniciativa do Chefe do

Poder Executivo, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “f”, da Carta Política mineira.

O art. 90 da Constituição Estadual determina, entre outras, a competência privativa

do Governador do Estado para exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a

direção superior do Poder Executivo, bem como para iniciar o processo legislativo, na

forma e nos casos previstos na Constituição, além de dispor, na forma da lei, sobre a

organização e a atividade do Poder Executivo.

Concluímos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  apreço  não  apresenta  vício  de

inconstitucionalidade de natureza formal.

Não  obstante,  julgamos  oportuna  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1,  com  o

objetivo de conferir mais clareza ao texto e de aperfeiçoar o sistema de ensino em

questão, apresentando normas que conferem mais efetividade ao sistema.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.583/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem por

finalidade  capacitar  os  militares  para  o  adequado  exercício  de  suas  atribuições,

competindo-lhe planejar, coordenar, controlar e executar ações de desenvolvimento

profissional militar pautadas em valores institucionais.

Parágrafo único – Integram o sistema de ensino de que trata o “caput”:

I – a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais;

II – os Colégios Tiradentes da Polícia Militar – CTPMs –;

III – os cursos, estágios e outras atividades de interesse da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais – PMMG –, realizados por seu efetivo em instituições não vinculadas

à sua estrutura.

Art. 2º – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais baseia-
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se no respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, na garantia de direitos e

liberdades fundamentais e em preceitos éticos-profissionais, observados os seguintes

princípios:

I – integração à educação nacional;

II – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

III – valorização da cultura institucional;

IV – garantia de padrão de qualidade;

V – vinculação da educação com as práticas policial-militares e sociais;

VI – valorização da experiência extracurricular;

VII – valorização dos profissionais da educação;

VIII – intercâmbios cultural e profissional com instituições nacionais e internacionais.

Art. 3º – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ofertará

cursos de educação superior, de educação profissional e de extensão.

§1º – Observadas as peculiaridades do ensino militar,  os cursos de que trata o

“caput”  serão ofertados em consonância com as legislações federal e estadual de

ensino.

§ 2º – Os anos do ensino fundamental  e o ensino médio ofertados nos CTPMs

integram em caráter complementar o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais.

Art.  4º  – A Academia de Polícia Militar  de Minas Gerais destina-se à formação,

aperfeiçoamento e especialização dos quadros de oficiais, sargentos e subtenentes

da PMMG, competindo-lhe garantir:

I  –  formação  básica,  técnico-profissional  e  humanística  a  aspirantes  a  oficial  e

sargentos;

II  –  capacitação  de oficiais  e  sargentos  para  o  exercício  de  cargos,  funções  e

atribuições que exijam conhecimentos e técnicas especiais;

III – aperfeiçoamento dos oficiais para ingresso no oficialato superior e coronelato.

Art.  5º  –  Os  CTPMs  são  unidades  autônomas  entre  si,  instituídos  por  ato  do

Comandante-Geral da Polícia Militar e objetivam preparar os alunos para o ingresso à

carreira militar.

Parágrafo único – Os CTPMs mantêm regime disciplinar compatível com o preparo
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para o ingresso à carreira militar e suas vagas destinam-se, nesta ordem, ao seguinte

público:

I – dependentes de militares da PMMG;

II – dependentes de servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do

art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;

III – demais candidatos que preencham os requisitos de seleção das unidades.

Art. 6º – Ao Estado-Maior da PMMG compete coordenar e propor ao Comandante-

Geral da Polícia Militar políticas e estratégias de ensino do Sistema de Ensino da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

§ 1º – A supervisão e a orientação do Sistema de Ensino da Polícia Militar serão

exercidas por órgão da PMMG definido em regulamento.

§ 2º – As atividades de que tratam o § 1º compreendem a expedição de normas,

diretrizes  e  demais  instruções,  de  forma  a  assegurar  às  unidades  integrantes  do

sistema a realização dos seus objetivos.

Art. 7º – Os servidores das carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1º da

Lei  nº  15.301,  de 10 de agosto de 2004,  serão regidos por  legislação própria do

pessoal da Polícia Militar e do respectivo Sistema de Ensino.

Parágrafo único – Até que seja sancionado o Estatuto do Servidor Civil da Polícia

Militar, aplicam-se:

I – aos servidores das carreiras de que tratam os incisos VII a IX do art. 1º da Lei nº

15.301,  de  2004,  as  disposições  do  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do

Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952;

II – aos servidores das carreiras de que tratam os incisos X e XI do art. 1º da Lei nº

15.301, de 2004, as disposições do Estatuto do Pessoal do Magistério Público do

Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977.

Art. 8º – Aos servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do art. 1º

da Lei nº 15.301, de 2004, serão concedidos reajustes salariais nas mesmas datas e

com os mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais militares de que trata

a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, não se lhes aplicando o disposto no art. 23

da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010.

Art. 9º – O parágrafo único do art. 17 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de
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1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 – (...)

Parágrafo único – Fazem jus à gratificação de que trata este artigo os militares em

exercício do magistério em cursos do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado

de  Minas  Gerais  e  os  realizados  em  parceria  com  órgãos  públicos  visando  à

formação, à capacitação e ao aperfeiçoamento de agentes públicos para o exercício

de suas funções.”.

Art. 10 – Fica revogada a Lei nº 6.260, de 13 de dezembro de 1973.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Gilberto  Abramo, o Projeto de Lei  nº  1.782/2011 altera

dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem,

a  cobrança  e  o  pagamento  de  emolumentos  relativos  aos  atos  praticados  pelos

serviços notariais e de registro, recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a

compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras

providências.

O projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de Constituição e  Justiça,  Administração

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a
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fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal e dá outras providências.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  inexiste  óbice  a  que

parlamentar deflagre o processo legislativo. Essa Comissão esclareceu que o projeto

alterou o inciso I do art. 7º, excluindo as comunicações e anotações e incluindo o

protocolo nos emolumentos fixados na Lei nº 15.424, de 2004; alterou os arts. 34 e

37, atualizando os valores de ressarcimento pelos registros de nascimento, óbito e

casamento e da renda mínima das serventias deficitárias, estabelecendo a ordem de

prioridade dos itens do art.  34,  para promover, primeiramente, a compensação da

gratuidade ao Registro Civil  de Pessoas Naturais;  e,  por  fim,  alterou o item 1 da

Tabela 7, habilitando os nubentes ao casamento civil,  religioso e por conversão de

prévia  união  estável.  Adicionalmente,  a  Comissão definiu,  que  nos  termos da Lei

Federal nº 9.534, de 1997, não serão cobrados emolumentos pelo registro civil  de

nascimento, pelo assento de óbito nem pela primeira certidão respectiva, concedendo

aos  reconhecidamente  pobres  a  isenção  do  pagamento  de  emolumentos  pelas

demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. E informou que a Lei Federal

nº 10.169, de 2000, e a própria Lei 15.424, de 2004, sem deixar de contemplar os

registradores  de  imóveis,  garantem  a  compensação  aos  registradores  civis  das

pessoas naturais pelos atos gratuitos  por eles  praticados, sem gerar ônus para o

poder público, com recursos provenientes do recolhimento da quantia equivalente a

5,66% do valor  dos emolumentos recebidos pelo notário  e pelo  registrador,  a ser

depositado mensalmente em conta específica, aberta pelo Sindicato dos Oficiais do

Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais – Recivil –, em banco

oficial  e  administrada por  uma comissão gestora  composta  por  um representante

indicado pela Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de Minas Gerais –

Serjus –, um representante indicado pelo Sindicato dos Notários e Registradores de

Minas Gerais – Sinoreg –; um representante indicado pela Associação dos Notários e

Registradores  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Anoreg  –  e  quatro  representantes

indicados  pelo  Sindicato  dos  Oficiais  do  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais  do
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Estado de Minas Gerais – Recivil.

A  Comissão  de  Administração  Pública  observou  que  os  emolumentos  devem

permitir a quitação da serventia, a satisfação dos encargos tributários decorrentes do

serviço e a apuração de razoável saldo a benefício do delegatário titular do cartório,

que  arca  integralmente  com  o  risco  econômico  acarretado  pela  delegação.  A

Comissão acrescentou que o projeto aperfeiçoa a legislação vigente e atende aos

interesses  da  administração  pública,  possibilitando  a  eficiência  na  prestação  dos

serviços públicos notariais e de registro. Com o intuito de aprimorar a proposição

essa comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

As modificações na Lei nº 15.424, de 2004, entre outras, são necessárias para que

a legislação passe a contemplar regras específicas quanto à forma de cálculo dos

emolumentos  e  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  relativos  aos  atos  notariais  e

registrais decorrentes das alterações introduzidas no Código de Processo Civil pela

Lei Federal nº 11.441, de 2007, tendo em consideração os atos notariais e registrais

então existentes.

A redução da Taxa de Fiscalização Judiciária a 50% (cinquenta por cento) de seu

valor, quando as operações de financiamento imobiliário forem contratadas a taxas de

mercado,  tem um objetivo  social,  ou  seja,  tem por  foco a aquisição de moradias

adquiridas de forma subvencionada por programas governamentais.  Este não é o

caso  das  aquisições  realizadas  mediante  financiamento  contratado  a  taxas  de

mercado, ainda que no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

O Substitutivo nº 1 aprimora o projeto, mas algumas alterações são necessárias,

razão pela qual apresentamos as Emendas nºs 1 a 6, redigidas ao final desta peça

opinativa.

Visando à otimização da fiscalização judiciária e da fiscalização tributária, previstas

e reguladas na Lei nº 15.424, de 2004, de grande importância para a qualidade na

prestação dos serviços notariais e registrais para o cidadão, é necessária a criação

de mecanismos,  como a utilização de Emissor  de  Cupom Fiscal  na  cobrança de

emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária,  e o aprimoramento e previsão de

penalidades para desestimular atos que comprometem a segurança do serviço e a

fiscalização.
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As medidas propostas pelo Substitutivo nº 1, com as emendas que apresentamos

não afetam o equilíbrio financeiro-orçamentário, não geram novas despesas para o

Estado  e  nem  ferem  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Tais  medidas  afetam

basicamente a relação entre as serventias e o público usuário e o aprimoramento dos

mecanismos de fiscalização e controle.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.782/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração

Pública, com as Emendas nºs 1 a 6, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente se, onde convier, ao Substitutivo nº 1, o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 8º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

acrescido  dos  §§  2º,  3º  e  4º,  a  seguir  redigidos,  passando  o  parágrafo  único  a

denominar-se §1º:

“Art. 8º - (...)

§  2º  -  O notário  e o registrador  deverão manter  na serventia,  para  exibição ao

servidor  fiscal  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  à  Corregedoria-Geral  de

Justiça, quando solicitada, cópia do recibo de que trata o “caput” deste artigo.

§  3º  -  Para  efeitos  do  “caput”  deste  artigo  poderá  ser  exigida  a  utilização  de

equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - ou de nota fiscal, na forma em que

dispuser o regulamento.

§ 4º – A emissão do cupom fiscal, a que se refere o § 3º, se dará no momento de

conclusão do ato praticado pelo notário ou registrador.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 4º – Ficam acrescentados ao § 3º do art. 10 da Lei nº 15.424, de 2004, os

seguintes incisos XIII a XVI, ficando o artigo acrescentado dos seguintes parágrafos

6º e 7º:

'Art. 10 – (...)

§ 3º – (...)

XIII  –  o  valor  total  dos  bens móveis  e  semoventes e  o  valor  de  cada unidade
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imobiliária transmitidos, excluída a meação, na lavratura de escritura de inventário e

partilha, independentemente do número de quinhões e herdeiros;

XIV – o valor correspondente ao que exceder a meação, na lavratura de escritura

de separação ou divórcio consensuais, independentemente da quantidade de bens e

direitos partilhados;

XV – o valor dos bens e direitos a serem transmitidos, excluída a meação, quando

se tratar de registro do formal de partilha.

XVI – o valor  declarado pelas partes, os constantes dos quadros atualizados da

NBR 12.721 ou o valor fiscal, para os atos de instituição de condomínio, divisão ou

atribuição de unidades autônomas.

(...)

§ 6º – Os registros integrais de documentos de arquivos mortos, que já exauriram

todos os seus efeitos intrínsecos, dos relativos a operações de comércio eletrônico de

bens ou serviços ao consumidor final, sem instrumento contratual, nem garantia, de

inteiro  teor  de  livros  empresariais  ou  fiscais,  bem como de  fotogramas  digitais  e

similares, poderão ser feitos nas serventias de registro de títulos e documentos, com

cobrança de emolumentos, independentemente de conteúdo financeiro, conforme o

disposto no item “5.c” da Tabela 5, constante no Anexo desta lei, vedada a cobrança

de quaisquer outros emolumentos.

§ 7º – No caso de unidade autônoma decorrente de instituição de condomínio a que

se refere  o  art.  1.332  do  Código  Civil  cuja  matrícula  tenha sido  aberta  antes  do

“habite-se”,  as  averbações  indicativas  dessa  circunstância  consideram-se  sem

conteúdo financeiro.'.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente se, onde convier, ao Substitutivo nº 1, o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 15 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

acrescido dos §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:

'Art. 15 - (...)

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica aos atos relacionados com operações de

financiamento  imobiliário  contratadas  a  taxas  de  mercado,  assim  consideradas

aquelas  não inferiores  a 70% (setenta  por  cento)  do valor  da  taxa  referencial  do
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Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic – vigente na data de celebração

do contrato, ainda que utilizem recursos captados em depósitos de poupança pelas

entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE – .

§ 2º - A redução prevista no inciso II do “caput” somente é aplicável nas hipóteses

em que os emolumentos forem reduzidos em conformidade com o inciso I.'.”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 15-A a que se refere o art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“ Art. 3º - (...)

'Art. 15-A - Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização

Judiciária  referentes  a  escritura  pública,  a  registro  de  alienação  de  imóvel  e  das

correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro  imóvel  residencial  adquirido  ou  financiado pelo  beneficiário  do  Promorar-

Militar,  com recursos do Fundo de Apoio Habitacional  aos Militares  do Estado de

Minas Gerais – Fahmemg –, instituído pela Lei n° 17 .949, de 22 de dezembro de

2008, com renda familiar mensal de até três salários mínimos, em ambos os casos.

Parágrafo único – Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária

de que trata o “caput” serão reduzidos em:

I - 90% (noventa por cento), quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com renda familiar mensal superior a três e inferior ou igual a seis salários mínimos;

II - 80% (oitenta por cento), quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com  renda  familiar  mensal  superior  a  seis  e  inferior  ou  igual  a  dez  salários

mínimos.'.”.

EMENDA Nº 5

Acrescente se, onde convier, ao Substitutivo nº 1, o seguinte artigo:

“Art. … – O Inciso II do art. 27 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 27 (...)

II – a recusa da exibição de documentos e de livros ou da prestação de informações

solicitadas pelo Fisco, relacionadas com a Taxa de Fiscalização Judiciária, sujeitando-

se o infrator a multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento;'.”.

EMENDA Nº 6
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Acrescente-se, onde convier, ao Substitutivo nº 1, o seguinte artigo:

Art. … – O art. 27 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

acrescido do inciso III e do parágrafo único, com a seguinte redação:

'Art. 27 (...)

III – relativamente ao relatório previsto no parágrafo único do art. 26, sujeitam-se o

notário e o registrador às seguintes penalidades:

a) pela falta de entrega: R$2.000,00 (dois mil reais) por vez;

b) pela entrega fora do prazo: R$1.000,00 (mil reais) por vez;

c) pela entrega com dados incompletos ou incorretos: R$2.000,00 (dois mil reais)

por vez.

Parágrafo único - Caracterizam-se como utilização irregular do selo de fiscalização,

sujeitando o infrator à penalidade prevista no inciso I do “caput” deste artigo:

I  –  a  falta  de  registro  do  selo  de  fiscalização  em  livro  próprio  ou  em  sistema

informatizado na serventia;

II – a diferença verificada entre o estoque físico de selos de fiscalização existente

na serventia e a quantidade de selos resultante do confronto entre os selos recebidos,

utilizados e cancelados no período.'.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier – Sebastião Costa -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.916/2011

Comissão de Saúde

Relatório

O Projeto de Lei em análise, de autoria do Governador do Estado, altera a Lei nº

18.797, de 31/3/2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos

hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma originalmente

apresentada.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
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termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em pauta pretende alterar a ementa e o art. 1º da Lei n° 18.797, de

31/3/2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e

estabelecimentos de saúde localizados no Estado, incluindo seringas e agulhas com

dispositivo  de  segurança  como outra  opção  de equipamento  a  ser  utilizado.  Nos

termos  da  Mensagem  nº  70,  de  24/5/2011  enviada  a  esta  Casa,  o  objetivo  do

Governador é permitir que os estabelecimentos públicos e privados de serviço ou de

interesse da saúde possam utilizar  outros  modelos  de  seringa com dispositivo  de

segurança certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – e em

consonância  com  as  normas  do  Ministério  do  Trabalho.  De  fato,  as  seringas  de

agulha retrátil,  que acoplam a agulha dentro do êmbolo ao final de cada utilização,

sem  a  necessidade  de  sua  retirada  para  colocação  em  lixo  especial  ou  outra

destinação, não são o único modelo de seringa com dispositivo de segurança. Há, no

mercado,  outros  modelos  de  seringa  com  dispositivos  que  oferecem  proteção  e

segurança tanto no seu manuseio quanto na coleta de lixo especial.

A  exposição  a  materiais  biológicos  contaminados  representa  risco  para  os

profissionais de saúde no exercício de suas atividades, já que esses materiais podem

transmitir vários patógenos, como o vírus do HIV e os das Hepatites B e C. Com a

alteração proposta no projeto em análise, mantém-se o objetivo do legislador à época

da tramitação da Lei nº 18.797: reduzir o risco de doenças ocupacionais em ambiente

hospitalar e evitar a contaminação do lixo produzido nesses estabelecimentos.

A doença proveniente de contaminação acidental de pessoal da área médica, no

exercício de sua atividade, é considerada acidente de trabalho, segundo o § 1º do

inciso IV do art.  2º da Lei Federal nº 6.367, de 1976.  O “caput”  do mesmo artigo

define acidente de  trabalho  como aquele que ocorre pelo  exercício do trabalho a

serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte,  ou  perda,  ou  redução,  permanente  ou  temporária,  da  capacidade  para  o

trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho – OIT – estima que aproximadamente 4%

do Produto Interno Bruto anual do mundo são gastos direta ou indiretamente com
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acidentes  e  doenças  profissionais,  seja  em  virtude  de  indenizações  pagas  aos

trabalhadores,  seja  por  causa  da  redução  do  tempo  de  trabalho,  interrupção  de

produção ou gastos médicos. A esse respeito temos a informar que foi editada, pelo

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE –, a Norma Regulamentadora – NR – nº 32,

de 16/11/2005, que tem o fim de estabelecer diretrizes básicas para a implementação

de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à

saúde em geral. Uma das medidas preconizadas pela norma citada é a vedação do

reencape e da desconexão manual de agulhas. Além disso, a NR 32 prevê que deve

ser assegurado ao trabalhador desses serviços o uso de materiais perfurocortantes

com dispositivo  de  segurança,  bem como deve ser  ofertada capacitação sobre  a

correta utilização dos referidos dispositivos. Outra norma correlata é a Portaria do

MTE nº  939,  e 18/11/2008,  segundo a qual  os  empregadores devem promover  a

substituição dos materiais perfurocortantes por outros com dispositivo de segurança,

no prazo de 24 meses contados da publicação da portaria citada.

A proposição em exame está, portanto, em consonância com as normas citadas.

Consideramos que a medida proposta pelo projeto em estudo contribui para o bom

funcionamento do sistema público de saúde, pois amplia os tipos de seringas que

podem  ser  utilizadas.  Assim,  a  escolha  do  equipamento  pode  levar  em  conta  a

adequação ao tipo de procedimento a ser realizado, o que tornaria o atendimento

mais efetivo.

Somos,  portanto,  favoráveis  ao  projeto  em  questão.  Entretanto,  julgamos

necessário aperfeiçoar a redação do projeto, já que o termo “agulha com seringa

retrátil” é espécie do gênero “agulha com dispositivo de segurança”. Não seria, pois,

adequada  a  expressão  constante  no  projeto  original  –“seringas  e  agulhas  com

dispositivos  de  segurança,  ou  agulhas  retráteis”–,  pois  leva  a  entender  que  são

entidades distintas.  Dessa forma,  propomos o uso da expressão “perfurocortantes

com dispositivos de segurança”, mais abrangente e já utilizada em outras normas em

vigor, modificação que sugerimos por meio da Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1916/2011, em 1º
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turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Art. 1º – Substitua-se, nos arts. 1º e 2º do projeto a expressão “seringas e agulhas

com  dispositivos  de  segurança,  ou  agulhas  retráteis”  por  “perfurocortantes  com

dispositivo de segurança”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente e relator - Neider Moreira - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.229/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

A proposição em epígrafe,  de autoria  do Deputado Ivair  Nogueira,  dispõe sobre

condições de sepultamento no Estado,  em atendimento às diretrizes do Conselho

Nacional do Meio Ambiente – Conama – e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta

Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise busca instituir regras para as práticas de sepultamentos

realizados  no Estado,  regras  essas  voltadas  para  as  pessoas  jurídicas  de  direito

público ou privado que administrem cemitérios e prestem serviços de sepultamento

humano, sem prejuízo das diretrizes estabelecidas pelo Conama.

A Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise da proposição, esclareceu

que a matéria pode ser objeto de disciplina jurídica pelo Estado membro, uma vez

que o assunto não se enquadra totalmente no domínio  de interesse local.  Dessa

forma, embora o Município disponha de prerrogativa privativa de administração de

cemitérios, essa faculdade não impede o Estado Federado de editar normas a serem

observadas pelas comunas no tocante ao sepultamento.

Passando à análise da proposição, temos que o Conama editou a Resolução nº

335, de 2003, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. A referida

norma estabelece conceitos,  trata  dos procedimentos para  a obtenção da licença
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ambiental para esses empreendimentos e institui exigências para o licenciamento de

cemitérios horizontais e verticais. Essas exigências guardam similaridades com o que

se pretende transformar em norma jurídica por meio da proposição em análise.

É meritória a iniciativa parlamentar, uma vez que trata dos cemitérios sob o viés da

proteção ambiental, que até então é pouco difundido e é de suma importância. Os

cemitérios se sujeitam ao licenciamento ambiental dos órgãos competentes, uma vez

que são empreendimentos com potencial  de causar danos ao meio ambiente, em

especial  às  águas  subterrâneas,  pela  ação  de  micro-organismos  patógenos

resultantes da decomposição de cadáveres. Assim, são bem-vindas regras para a

instalação desses empreendimentos no Estado, de forma que eles sejam integrados

ao meio ambiente, minimizando o risco de ocorrência de danos ambientais.

Para melhor compreendermos a temática, cabe aqui uma distinção entre cemitério

horizontal  e cemitério  vertical.  O primeiro é aquele localizado em área descoberta

compreendendo  os  tradicionais  e  os  do  tipo  parque  ou  jardim,  ao  passo  que  o

cemitério vertical é o edifício de um ou mais pavimentos dotados de compartimentos

destinados a sepultamentos. Feita essa distinção, opinamos pela separação entre as

disposições  contidas  na  redação  original  referentes  aos  cemitérios  horizontais  e

aquelas que tratam dos cemitérios verticais.

Além disso,  abarcando  a  preocupação  de  proteção das  águas  subterrâneas  do

Estado, sugerimos a inclusão no projeto da determinação de que o nível inferior da

sepultura nos cemitérios horizontais deverá estar a uma distância de pelo menos um

metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático, medido no fim da estação

das cheias.

O projeto sob análise prevê, ainda, a determinação de que o Poder Executivo edite

normas  complementares,  em  especial  no  que  diz  respeito  à  aplicação  de  pena

pecuniária  em  caso  de  descumprimento  das  normas  estipuladas.  Sugerimos  que

sejam fixadas as penas passíveis de aplicação pelos órgãos fiscalizadores do Estado,

nesse caso, pena de advertência e pena de multa, com a aplicação sucessiva.

Por  fim,  não havendo a necessidade de indicação de despesas decorrentes da

aplicação desta lei, opinamos pela exclusão do art. 4º da proposição original.

Diante do exposto, apresentamos as alterações sugeridas na forma do Substitutivo
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nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.229/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre condições sanitárias e ambientais para sepultamento no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Sem prejuízo  das  normas instituídas pelo Conselho  Nacional  de Meio

Ambiente  –  Conama  –,  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  que

administram cemitérios e prestam serviços de sepultamento humano obedecerão às

práticas e condutas estabelecidas nesta lei.

Art.  2º  –  Os cemitérios  horizontais  e  verticais  adotarão técnicas e práticas  que

permitam a troca gasosa e as condições adequadas à decomposição dos corpos com

o objetivo de minimizar os riscos de ocorrência de danos ao meio ambiente.

Art.  3º  –  Mantas  ou  urnas  que  envolvam  os  corpos  sepultados  nos  cemitérios

horizontais e verticais deverão ser constituídas de materiais biodegradáveis que não

gerem substâncias nocivas ao meio ambiente.

Parágrafo único – Os acessórios de metal ou plástico usados para alças e fechos

poderão ser constituídos de material não biodegradável.

Art.  4º – Os cemitérios horizontais garantirão que o nível inferior  das sepulturas

esteja a uma distância de pelo menos 1,5 m (um vírgula cinco metro) acima do mais

alto nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias.

Art. 5º – Os cemitérios verticais adotarão procedimentos e farão uso de materiais

que  impeçam  a  passagem de  gases  para  o  local  de  circulação de  pessoas  e  o

vazamento de líquidos oriundos da coliquação.

Art.  6º – O descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes

penalidades:

I – advertência;

II  –  multa  no  valor  de  500 Ufemgs  (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de

Minas Gerais) a 1.000 (mil) Ufemgs.

Art. 7º – Os cemitérios em operação na data de publicação desta lei terão o prazo



849
____________________________________________________________________________

de noventa dias contados da data de sua publicação para se adequarem às medidas

nela contidas.

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir - Luzia Ferreira -

Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe institui a Taxa de

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

Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  –  TFRM  –  e  o  Cadastro

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

Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – Cerm.

No  1º  turno,  o  projeto  foi  distribuído  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à

Comissão  de  Minas  e  Energia  e  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  A

Comissão de Minas e Energia perdeu o prazo para sua apreciação.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir  a  Taxa de Controle,  Monitoramento e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários – TFRM –, com a finalidade custear o exercício do poder de

polícia  exercido  pelos  diversos  órgãos  e  instituições  do  Estado  relativamente  ao

controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração

e aproveitamento de recursos minerários no território mineiro. A taxa incidirá sobre a

atividade minerária de bauxita, metalúrgica ou refratária; de terras-raras e de minerais

ou minérios que sejam fonte, primária ou secundária, direta ou indireta, imediata ou
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mediata,  isolada  ou  conjuntamente  com  outros  elementos  químicos,  de  chumbo,

cobre, estanho,  ferro, lítio,  manganês, nióbio, níquel,  ouro, tântalo, titânio, zinco e

zircônio. O valor da TFRM corresponderá a uma Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais – Ufemg –, vigente na data do vencimento, por tonelada extraída. No exercício

de 2011, a Ufemg equivale a R$2,1813.

Segundo a mensagem do Governador que encaminha o projeto, a instituição da

TFRM atende ao princípio da retributividade, uma vez que as atividades de poder de

polícia,  sempre  que possível,  devem ser  custeadas  pelos  setores  sobre  os  quais

incide  a  atividade  estatal.  Conforme  a  exposição  de  motivos  que  acompanha  a

mensagem, a medida decorre da necessidade de instituição de fonte de receita para

compensar o erário das despesas realizadas pelo Estado com a atividade de poder

de polícia relativamente ao controle, monitoramento e fiscalização das atividades de

pesquisa,  lavra,  exploração  e  aproveitamento  de  recursos  minerários  no  território

mineiro.

São isentos da taxa os recursos minerários destinados à industrialização no Estado,

salvo quando destinados a  acondicionamento,  a beneficiamento  ou  a pelotização,

sinterização ou processos similares, e as microempresas. Conforme justificativa da

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, anexa à mensagem, as isenções previstas

não desrespeitam o disposto no art.  14 da Lei Complementar Federal  nº  101,  de

4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de nova instituição tributária.

Observa-se que o referido dispositivo estabelece as condições para a concessão ou a

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia

de receita.

A proposição também define o contribuinte da TFRM e as competências dos órgãos

responsáveis pelo exercício do poder de polícia e pelo apoio operacional, bem como

estabelece prazo de recolhimento, parâmetros para apuração do valor a recolher e

penalidades.

Saliente-se  que  os  dispositivos  relativos  à  taxa  produzirão  efeitos  a  partir  de

1º/4/2012.  O  objetivo  dessa  previsão  é  atender  ao  princípio  da  anterioridade  de

exercício e nonagesimal, segundo confirma a justificativa da SEF.

O  projeto  visa  também  à  instituição  do  Cadastro  Estadual  de  Controle,
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Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e

Aproveitamento de Recursos Minerários – Cerm –, que tem por objetivo, segundo a

mensagem,  manter  e  consolidar  dados  para  a  obtenção  de  informações  que

subsidiarão decisões de políticas públicas relativas à exploração e aproveitamento de

recursos minerários no Estado. São obrigadas a se inscrever no cadastro as pessoas,

físicas ou jurídicas, que estejam, a qualquer título, autorizadas a realizar a pesquisa,

a lavra, a exploração ou o aproveitamento de recursos minerários no Estado.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  não verificou  quaisquer  vícios  de  ordem

constitucional  ou  legal  que  pudessem  servir  de  obstáculo  para  a  tramitação  da

proposta.  Conforme  a  Comissão,  a  criação  da  TFRM  se  insere  no  âmbito  da

competência do Estado para instituir taxas e se encontra suficientemente amparada

nos preceitos de ordem constitucional e legal que regem a matéria. Já a instituição do

Cerm se encontra no âmbito da competência material do entes da Federação para

registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração

de  recursos  hídricos  e  minerais  em seus  territórios.  A Comissão  observou  que  o

projeto atende à limitação prevista no art. 152, § 1º, da Constituição mineira, que não

admite a apresentação de proposta que tenha por objeto a instituição ou a majoração

de  tributo  estadual  no  período  de  90  dias  que  antecede  o  término  da  sessão

legislativa.  Por fim, concluiu que não há excesso de exação fiscal,  em virtude da

obrigatoriedade  de  as  empresas  que  exercem  atividade  minerária  recolherem  a

Compensação  Financeira  sobre  a  Exploração  Mineral  –  Cfem  –,  tendo  em  vista

decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  considera  a  receita  auferida  com  a

cobrança da Cfem de natureza patrimonial, e não de ordem tributária, uma vez que as

riquezas minerais e os bens que compõem o subsolo pertencem à União.

A Comissão de Minas e Energia baixou a proposição em diligência. Em resposta, foi

enviado a esta Casa ofício do Secretário de Estado Adjunto de Fazenda, no qual é

informada  a  estimativa  de  arrecadação  anual  da  TFRM,  que  será  de

R$361.047.739,00,  com  base  nos  dados  do  Anuário  Mineral  Brasileiro  2006.  O

referido ofício também apresenta o custo estimado do exercício do poder de polícia

de  cada  órgão  e  instituição  do  Estado  envolvida  no  controle,  monitoramento  e

fiscalização da atividade minerária, totalizando R$442 milhões por ano.
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Sem dúvida, as medidas propostas são relevantes para o controle, o monitoramento

e a fiscalização da atividade minerária. Nesse sentido, a mensagem do Governador

ressalta que, dada a importância do setor para a economia mineira, o Estado utiliza

uma grande estrutura para para garantir uma exploração sustentável. Consideramos,

entretanto,  que  a  principal  contribuição  dessas  medidas  se  refere  ao  melhor

aproveitamento dos nossos recursos minerais. Uma vez que os recursos minerários

destinados à industrialização no Estado são isentos da taxa, cria-se um importante

mecanismo de incentivo ao aproveitamento desses recursos pela indústria mineira.

Assim,  possibilita-se  o  aumento  do  valor  agregado  desses  produtos,  com  efeitos

positivos para toda a economia do Estado.

Cabe salientar  que a questão da agregação de valor  aos produtos  minerais  do

Estado é recorrente nos debates sobre o setor, tendo sido evidenciada no Seminário

Legislativo Minas de Minas, realizado em 2008 por esta Casa. Entre as 50 propostas

aprovadas na sessão final do seminário, encontra-se a de estímulo à agregação de

valor ao produto mineral em Minas por meio de política tributária que fomente seu

beneficiamento  no  Estado  e  que  compreenda  incentivos  tributários  para  a

transformação  mineral  e  tributação  da  exportação  do  minério.  A  tributação  da

exportação  do  minério,  cumpre  ressalvar,  somente  poderia  ser  implementada  no

âmbito federal.

Entendemos, contudo, que o projeto necessita de alguns ajustes, com o intuito de

aprimorar  a  redação.  Por  esse motivo,  apresentamos o  Substitutivo  nº  1.  Com a

alteração, pretende-se ajustar o dispositivo relativo a multas por falta de pagamento

da taxa,  por  pagamento  a menor  ou intempestivo,  em caso de ação fiscal  ou de

pagamento parcelado da multa, em relação à legislação tributária vigente. Propõe-se

ampliar o limite de receita bruta anual fixado para aplicação da isenção da TFRM, que

passa a ser de 1.650.000 Ufemgs – ou seja, R$3.599.145,00 em 2011 –, e não mais o

valor  da  receita  bruta  anual  referente  à  microempresa,  que  é  de  R$240.000,00.

Pretende-se  também deixar  claro que a  penalidade  devida  pela  não inscrição no

Cerm  no  prazo  estabelecido  será  aplicada  tanto  pelo  descumprimento  do  prazo

quanto pelo descumprimento de intimação. Desse modo, evita-se a interpretação de

que a multa só poderia ser aplicada uma vez, o que retiraria o poder coercitivo da
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norma, já que, quitada a multa imposta, a pessoa que não se inscrevesse não sofreria

qualquer consequência. Outra alteração estabelece que a produção de efeitos dos

dispositivos  que  tratam  da  criação  da  TFRM  deve  obedecer  o  princípio  da

anterioridade e o prazo nonagesimal estabelecidos, respectivamente, pelas alíneas

“b” e “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.445/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Institui  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM - e o

Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários

e sobre Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades

de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários.

CAPÍTULO II

DA TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS

MINERÁRIOS – TFRM

Art.  2º  -  Fica  instituída  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários

- TFRM -, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao

Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, realizada

no Estado, dos seguintes recursos minerários:

I - bauxita, metalúrgica ou refratária;

II - terras-raras; e
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III - minerais ou minérios que sejam fonte, primária ou secundária, direta ou indireta,

imediata ou mediata, isolada ou conjuntamente com outros elementos químicos, de

chumbo,  cobre,  estanho,  ferro,  lítio,  manganês,  níquel,  tântalo,  titânio,  zinco  e

zircônio.

Art.  3º - O poder de polícia de que trata o art.  2º será exercido pelos seguintes

órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE -, para:

a)  planejamento,  organização,  direção,  coordenação,  execução,  controle  e

avaliação das ações setoriais relativas à utilização de recursos minerais e à gestão e

ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição

e comércio de bens minerais;

b) registro, controle e fiscalização das autorizações, licenciamentos, permissões e

concessões  para  pesquisa,  lavra,  exploração  e  aproveitamento  de  recursos

minerários;

c)  controle,  monitoramento  e  fiscalização  das  atividades  de  pesquisa,  lavra,

exploração e aproveitamento de recursos minerários;

d) defesa dos recursos naturais;

II  -  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

SEMAD -,  Fundação Estadual  do  Meio  Ambiente – FEAM -,  Instituto  Estadual  de

Florestas – IEF -, Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM -, que compõem o

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA -, para:

a) aplicação das normas de preservação, conservação, controle e desenvolvimento

sustentável dos recursos ambientais, entre os quais figuram o solo e o subsolo, e zelo

por sua observância, em articulação com outros órgãos;

b)  identificação  dos  recursos  naturais  do  Estado,  compatibilizando  as  medidas

preservacionistas  e  conservacionistas  com  a  exploração  racional,  conforme  as

diretrizes do desenvolvimento sustentável;

c) planejamento, organização e promoção das atividades de controle e fiscalização

referentes ao uso dos recursos ambientais do Estado, entre os quais figuram o solo e

o subsolo;

d) defesa do solo e dos recursos naturais;
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III  - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES -,

para  promover  o  levantamento  sistemático  de  oferta  e  demanda  de  ciência  e

tecnologia no Estado e difundir informações para órgãos e entidades cujas atividades

se enquadrem em sua área de competência.

Parágrafo único - No exercício das atividades relacionadas no “caput”, a SEDE, a

SEMAD, o IEF, a FEAM, o IGAM e a SECTES contarão com o apoio operacional dos

seguintes órgãos e entidades da administração estadual, observadas as respectivas

competências legais:

I - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;

II - Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -;

III – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -;

IV – Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI -;

V – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -;

VI – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.

Art. 4º – Considera-se ocorrido o fato gerador da TFRM no momento da venda ou

da transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular do mineral ou

minério extraído.

Art. 5º - A TFRM não incidirá sobre o estéril.

Art. 6º – São isentos do pagamento da TFRM:

I – os recursos minerários destinados à industrialização no Estado, salvo quando

destinados a acondicionamento, a beneficiamento ou a pelotização, sinterização ou

processos similares;

II – a empresa com receita bruta anual igual ou inferior a 1.650.000 Ufemgs (um

milhão e seiscentos e cinquenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§  1º  -  Para  fins  de  aplicação da isenção  de  que trata  o  inciso  I  do  “caput”,  o

contribuinte deverá obter, a cada operação de venda, declaração do adquirente de

que o mineral ou minério será aplicado em processo de industrialização no Estado

não caracterizado como acondicionamento, beneficiamento, pelotização, sinterização

ou  processos  similares,  responsabilizando-se  pelo  recolhimento  do  tributo,  em

relação à quantidade que não for destinada à industrialização.

§ 2º - Em substituição à declaração referida no § 1º, o adquirente de mineral ou
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minério  poderá  obter  regime  especial  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,

hipótese em que as vendas a ele destinadas ocorrerão com a isenção da TFRM,

assumindo o requerente a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, em relação

à quantidade que não for destinada à industrialização.

§  3º  -  Na  hipótese  de  aquisição  de  mineral  ou  minério  por  estabelecimento

acondicionador,  beneficiador,  pelotizador,  sinterizador  ou  que  realize  processos

similares, para posterior revenda para industrialização, a isenção de que trata o inciso

I do “caput” dependerá de regime especial junto à Secretaria de Estado de Fazenda,

assumindo  os  adquirentes  a  responsabilidade  pelo  recolhimento  do  tributo,  em

relação à quantidade que não for posteriormente destinada à industrialização.

§ 4º - O regulamento disporá sobre:

I – o modelo e a forma de entrega da declaração de que trata o § 1º;

II  –  a forma,  condições e prazos para a concessão do regime especial  de que

tratam os §§ 2º e 3º.

§  5º  -  Para  os  efeitos  do  disposto  no  inciso  I,  considera-se  beneficiamento  a

fragmentação,  cominuição,  redução de tamanho,  britagem, briquetagem, moagem,

pulverização,  classificação,  peneiramento,  aglomeração,  concentração,  seleção,

separação  por  quaisquer  métodos,  catação,  flotação,  levigação,  homogeneização,

desaguamento,  desidratação,  sedimentação,  centrifugação,  filtragem,  secagem  e

outros processos de beneficiamento de minerais ou minérios.

Art. 7º – Contribuinte da TFRM é a pessoa, física ou jurídica, que esteja, a qualquer

título, autorizada a realizar a pesquisa, a lavra, a exploração ou o aproveitamento de

recursos minerários no Estado.

Art.  8º  –  O  valor  da  TFRM  corresponderá  a  uma  Ufemg,  vigente  na  data  do

vencimento, por tonelada de mineral ou minério bruto extraído.

§ 1º – No caso de a quantidade extraída corresponder a uma fração de tonelada, o

montante devido será proporcional.

§ 2º -  Para fins de determinação da quantidade de mineral ou minério extraída,

sujeita  ao  recolhimento  da  TFRM,  será  considerada  a  quantidade  indicada  no

documento fiscal relativo à venda ou à transferência, ainda que se trate de mineral ou

minério  submetido  a  processo  de  acondicionamento,  beneficiamento,  pelotização,
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sinterização ou processos similares.

§ 3º - Para fins do disposto no § 2º, na hipótese de venda de mineral ou minério em

estado  bruto  entre  estabelecimentos  mineradores,  a  quantidade  indicada  no

documento  fiscal  será  reduzida  ao  percentual  equivalente  de  teor  da  substância

contida no mineral ou minério, na forma do regulamento.

§ 4º - Na hipótese de ser apurado, no mês, valor a recolher inferior a cem Ufemgs,

o recolhimento será transferido para o mês seguinte ou meses seguintes, até que

seja alcançado o valor mínimo de recolhimento.

Art. 9º – A TFRM será apurada mensalmente e recolhida até o último dia útil do mês

seguinte à  emissão do documento fiscal  relativo à saída do recurso minerário do

estabelecimento do contribuinte,  nas hipóteses de venda ou de transferência para

estabelecimento de mesma titularidade situado em outra unidade da Federação.

§ 1º – Para a apuração mensal do valor da TFRM, o contribuinte:

I – considerará a quantidade de mercadoria indicada nos documentos fiscais a que

se refere o “caput” para os fins de determinação da quantidade de mineral ou minério

em tonelada ou fração desta; e

II – deduzirá da quantidade apurada na forma do inciso I a quantidade de mineral

ou minério adquirida pelo estabelecimento no mês, na forma do regulamento.

§ 2º - Para fins do disposto nos incisos I e II do § 1º deste artigo, na hipótese em

que a aquisição ou a venda do mineral ou minério ocorrerem em estado bruto, as

quantidades a serem consideradas observarão o disposto no § 3º do art. 8º.

§ 3º - Na hipótese de transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade

no Estado, a apuração do valor da TFRM a ser recolhida será efetuada de forma

global pelo estabelecimento que realizar a venda ou a transferência interestadual.

Art.  10  –  A  falta  de  pagamento  da  TFRM  ou  seu  pagamento  a  menor  ou

intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor da taxa devida,

nos seguintes termos:

I – havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios, observado o

disposto no § 1º, será cobrada multa de mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de atraso, até o

trigésimo dia;
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b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia

de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;

II – havendo ação fiscal, será cobrada multa de 50% (cinquenta por cento) do valor

da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias contados do recebimento do auto de infração;

b) a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto na alínea "a" e até trinta dias contados do recebimento do auto

de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após

o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§  1º  –  Na  hipótese  prevista  no  inciso  I  do  “caput”,  ocorrendo  o  pagamento

espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando houver ação

fiscal.

§ 2º – Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:

I – de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto no inciso I do

“caput”;

II  – reduzida em conformidade com o inciso II do “caput”, com base na data de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.

§  3º  –  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores

restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Art. 11 – Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida quem

utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento da TFRM com

autenticação falsa.

Art. 12 – Sem prejuízo do recolhimento do tributo devido e das multas previstas no

art. 10, sujeita-se à multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da taxa devida

quem prestar de maneira falsa, ainda que parcialmente, a declaração de que trata o §

1º do art. 6º.

Art. 13 – Os contribuintes da TFRM remeterão à SEF, na forma, prazo e condições

estabelecidos em regulamento, informações relativas à apuração e ao pagamento da
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TFRM.

Parágrafo único – A falta de entrega das informações a que se refere o “caput”

sujeita o infrator à multa de quinze mil Ufemgs por infração.

Art. 14 – A fiscalização tributária da TFRM compete à SEF, cabendo à SEDE, no

exercício de suas atribuições legais, exigir a comprovação do seu pagamento.

Parágrafo único – Constatada infração relativa à TFRM, cabe ao servidor fiscal da

SEF lavrar auto de infração para a formalização do crédito tributário, assegurada a

ampla defesa, observada a tramitação e os procedimentos previstos na legislação

tributária, naquilo que for aplicável.

CAPÍTULO III

DO CADASTRO ESTADUAL DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO

DE RECURSOS MINERÁRIOS - CERM

Art.  15  -  Fica  instituído  o  Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários - CERM -, de inscrição obrigatória para as pessoas, físicas ou

jurídicas, que estejam, a qualquer título, autorizadas a realizarem a pesquisa, a lavra,

a exploração ou o aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Parágrafo único - A inscrição no cadastro não estará sujeita ao pagamento de taxa

e terá o prazo e os procedimentos estabelecidos em regulamento.

Art. 16 - As pessoas obrigadas à inscrição no CERM, observado o prazo, a forma, a

periodicidade e as condições estabelecidas em regulamento, prestarão informações

sobre:

I - os atos de autorização, licenciamento, permissão e concessão para a pesquisa,

a  lavra,  a  exploração  e  o  aproveitamento  de  recursos  minerários,  seu  prazo  de

validade e as condições neles estabelecidas;

II  -  a  condição efetiva  de  fruição  dos  direitos  de  pesquisa,  lavra,  exploração e

aproveitamento de recursos minerários;

III - o início, a suspensão e o encerramento da efetiva pesquisa, lavra, exploração e

aproveitamento de recursos minerários;

IV - as modificações nas reservas minerais;
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V - o método de lavra, transporte e distribuição dos recursos minerários extraídos;

VI - as características dos recursos minerários extraídos, inclusive o teor mínimo

aproveitável, e a relação estéril/minério;

VII - a quantidade e a qualidade dos recursos minerários extraídos;

VIII - a destinação dada aos recursos minerários extraídos;

IX - os valores recolhidos a título da Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Minerais - CFEM -, de que trata a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro

de 1989, bem como as informações necessárias ao seu cálculo e à comprovação de

seu recolhimento;

X  -  o  número  de  trabalhadores  empregados  nas  atividades  de pesquisa,  lavra,

exploração  e  aproveitamento  de  recursos  minerários,  bem  como  as  respectivas

idades, remunerações médias, qualificação profissional e grau de instrução;

XI - o número de trabalhadores empregados nas demais atividades (administrativas

e outras),  as respectivas idades, remunerações médias, qualificação profissional e

grau de instrução;

XII  -  as  necessidades  relacionadas  à  qualificação  profissional  e  às  exigências

tecnológicas  e  de  infraestrutura  para  aprimoramento  e  aperfeiçoamento  das

atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários;

XIII - outros dados, indicados em regulamento.

Art.  17  -  A  Subsecretaria  de  Desenvolvimento  Minerometalúrgico  e  Política

Energética, da SEDE, administrará o CERM.

Art. 18 – As pessoas obrigadas a se inscreverem no Cerm que não o fizerem no

prazo  estabelecido  em  regulamento  ficarão  sujeitas  ao  pagamento  de  multa

equivalente a quinze mil Ufemgs por decurso do prazo estabelecido na legislação e

por intimação não atendida.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 – Os recursos arrecadados relativos à TFRM serão destinados aos órgãos e

entidades da administração estadual mencionados no art. 3º.

Art. 20 – Os valores recolhidos a título de multa a que se refere o art. 18 serão

destinados à SEDE.
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Art.  21  –  Para os  fins  desta  lei,  as  expressões “recurso  minerário”,  “mineral”  e

“minério” são equivalentes.

Art.  22 – Esta lei  entra em vigor  na data de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente aos arts. 2º a 11 e 16 no exercício financeiro subsequente, observado o

disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.616/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 136/2011, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a cooperação entre

a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – e os

Municípios na construção e administração de distritos industriais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/11/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, II, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  pretende  estabelecer  que  a  Companhia  de  Desenvolvimento

Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –,  no  cumprimento  de  sua  missão

institucional,  preste  assistência  e  cooperação  técnica  aos  Municípios  para  o

planejamento,  a  construção  e  a  administração  de  distritos  industriais  e  de  áreas

destinadas à implantação de empresas que contribuam para a geração de emprego e

renda.

Para tanto, o projeto de lei  autoriza a Codemig a doar lotes ou terrenos de sua

propriedade,  existentes  em  distritos  industriais,  aos  Municípios  em  que  estejam

localizados.
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As  doações  autorizadas  pela  proposição  condicionam  a  sua  realização  ao

cumprimento  de  encargos  pelo  Município  donatário  consistentes  em  remissão  de

dívidas fiscais da Codemig incidentes sobre o imóvel doado e obrigação de manter, a

qualquer tempo, por si ou por terceiros adquirentes, a destinação do imóvel para fins

industriais, e de aliená-los somente a empresas cuja atividade seja compatível com o

respectivo distrito industrial.

Por  fim,  a proposição permite que, mediante convênio,  a Codemig transfira aos

Municípios  a  administração  dos  atuais  distritos  industriais,  sub-rogando-se  nos

direitos  e  obrigações  da  referida  entidade  estadual  constantes  em  contratos  ou

escrituras de compra e venda ou de promessa de compra e venda, inclusive para

decidir  e aprovar projetos e fixar prazos para a sua implantação, autorizar futuras

transferências, pelos respectivos adquirentes, de terrenos já alienados e receber as

respectivas tarifas.

Inicialmente,  é  necessário  destacar  que  a  proposição  apresentada  encontra-se

dentro da esfera de competência legislativa do Estado membro, nos termos do art.

25, § 1º, da Constituição Federal de 1988, visto que é pertinente à temática de gestão

e destinação dos bens pertencentes às  entidades da administração indireta  como

incentivo ao desenvolvimento econômico e social em seu território. Sob o aspecto da

iniciativa, não há óbice quanto à deflagração do processo legislativo pelo Chefe do

Poder Executivo, tratando-se de matéria de sua competência.

Especificamente  quanto  ao  tema  de  alienação  de  bens  pertencentes  à

administração pública, o art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa

quando ele pertencer à administração direta, autárquica e fundacional.

No  plano  infraconstitucional,  o  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que

regulamenta  o  art.  37,  XXI,  da  Constituição  da  República  e  institui  normas  para

licitações e contratos da administração pública, exige a autorização legislativa para

alienação de imóveis feita por órgãos da administração direta e entidades autárquicas

e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, avaliação prévia e

licitação na modalidade de concorrência. Além disso, o dispositivo legal em questão

subordina  a  disposição  de  bens  públicos  à  existência  de  interesse  público

devidamente justificado.
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Entretanto, nos termos da alínea “b” do inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666,

de 1993, a licitação é dispensada para as doações realizadas pelo poder público para

outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo.

Vale  lembrar  que  a  Codemig  é  uma  empresa  pública  estadual  cujo  acionista

majoritário é o Estado de Minas Gerais, tratando-se, portanto, de uma entidade da

administração pública indireta submetida ao regime jurídico de direito privado, porém

também aos princípios que regem o poder público (art. 37, “caput”, da Constituição

Federal de 1988).

Dessa forma, por se tratar de uma entidade de direito privado, em regra os seus

bens não seriam de natureza pública, mas sim privados, o que tornaria desnecessária

a autorização legislativa para a sua doação, nos termos da inteligência do art. 18 da

Constituição Estadual e do art. 17, I, da nº Lei 8.666, de 1993.

Isso  porque  os  referidos  dispositivos  só  exigem  autorização  legislativa  para  a

alienação  de  imóveis  pertencentes  à  administração  pública  direta,  autárquica  ou

fundacional – pessoas jurídicas de direito público –, dispensando-a para as empresas

públicas e sociedades de economia mista (pessoas jurídicas de direito privado).

Contudo, no caso em apreço, a atividade da Codemig de implantação e ampliação

de  distritos  industriais  para  fomento  da  atividade  econômica  não  se  enquadra

propriamente na exploração de atividade econômica em sentido estrito e de produção

ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, as quais, nos termos do art.

173,  § 1º,  inciso II,  da  Constituição Federal  de 1988,  justificariam a aplicação do

regime privado às empresas estatais.

O art. 2º da Lei Estadual nº 14.892, de 2003, prevê que “a Codemig tem por objeto

a promoção do desenvolvimento econômico do Estado”. Entre as formas de cumprir

seus objetivos, interessa-nos no caso a competência para praticar atos de fomento ao

desenvolvimento  econômico  estadual  e  a  promoção  de  estudos  e  projetos  de

industrialização, bem como a implantação e a operação de área industrial planejada

em local  considerado estratégico econômica e socialmente,  respeitados os planos

diretores municipais.

Ao  desenvolver  as  atividades  acima  descritas,  a  Codemig  se  aproxima  das

entidades  de  direito  público  (autarquias),  responsabilizando-se  por  fomentar  o
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desenvolvimento econômico do Estado.

Tal  semelhança  da  atividade  de  fomento  desenvolvida  pela  Codemig  com  as

funções típicas de entidade de direito público justifica a cautela do Poder Executivo

em observar as regras exigidas pela nº Lei 8.666, de 1993, e pela Constituição do

Estado  quanto  à  destinação  aos  domínios  dos  Municípios  dos  bens  inicialmente

afetados à referida atividade pública de competência estadual.

Há ainda que se destacar que os bens pertencentes à Codemig que serão objeto

das doações aos Municípios encontram-se afetados a uma finalidade pública estadual

específica,  qual  seja a implementação da política pública estadual  de fomento ao

desenvolvimento  econômico  por  meio  da  implantação  ou  ampliação  de  distritos

industriais.  É o que se extrai  da redação do “caput”  do art.  2º da proposição que

restringe  a  autorização  legislativa  para  os  lotes  ou  terrenos  situados  em  distritos

industriais.

Os bens cuja doação se pretende autorizar foram declarados pelo poder público

como de utilidade pública estadual, nos termos do art. 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei nº

3.365, de 1941, vinculados à finalidade estatal de fomento da economia mediante a

construção ou ampliação de distritos industriais.

Sendo assim, embora os referidos bens pertençam a entidade privada, por terem

expresso reconhecimento da  sua utilidade pública e por  estarem afetados a uma

atividade pública estatal  de  fomento  da  economia,  justifica-se a  aplicação a eles,

enquanto  no  domínio  da  entidade  da  administração  indireta,  do  regime  jurídico

aplicável aos bens públicos, exigindo-se lei para regulamentar sua nova afetação.

No âmbito da doutrina há entendimentos no sentido de que, mesmo não pertecente

à administração pública direta, autárquica ou fundacional,  o bem que se encontrar

afetado à prestação de um serviço público também deve ser considerado como bem

público, merecendo a aplicação do seu regime jurídico:

“Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de Direito

Público, isto é, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e

fundações  de  Direito  Público  (estas  últimas,  aliás,  não  passam  de  autarquias

designadas  pela  base  estrutural  que  possuem),  bem  como os  que,  embora  não

pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público”
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(Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”, 24ª Edição, 2007,

Malheiros Editora, pag. 886).

Vale lembrar que, nos termos do art. 234 da Constituição Estadual, o fomento ao

desenvolvimento econômico do Estado foi classificado como serviço público.

Sendo  assim,  como  no  caso  em  exame a  Codemig  deixará  de  aplicar  o  bem

diretamente  na  finalidade  que  justificou  a  decretação  da  sua  utilidade  pública

(fomento), repassando a execução material dessa competência para os Municípios

onde se encontram situados os distritos industriais, justifica-se a preocupação em se

solicitar a autorização legislativa prévia.

Por fim, destacamos que, com a doação aos Municípios, o interesse público que

justificou  a  desapropriação  (criação  e  ampliação  de  distritos  industriais)  será

preservado, visto que a doação é condicionada à aceitação de encargos.

Diante disso, entendemos que a proposição atende as exigências previstas no art.

18 da Constituição Estadual, bem como as do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993.

Como visto, a licitação é dispensada, nos termos do art. 17, I, “b”, da Lei nº 8.666,

de  1993,  já  que  a  doação  será  feita  exclusivamente  para  outros  entes  da

administração  pública  (Municípios).  Por  outro  lado,  a  lei  subordina  a  doação  ao

cumprimento  de  interesses  públicos.  Assim,  conforme  se  infere  dos  encargos

estabelecidos pelo art. 3º da proposição, o interesse público especialmente visado é o

desenvolvimento econômico e social com a criação de emprego e renda mediante o

aprimoramento da administração e gestão de distritos industriais.

Há ainda que se destacar que o art. 5º da proposição, respeitando o art. 17 da Lei

nº  8.666,  de  1993,  condicionou  a  doação  à  prévia  identificação,  especificação  e

avaliação do imóvel pela Codemig, respeitando ainda a autonomia dessa entidade na

medida em que tais ações serão submetidas à deliberação do seu órgão previsto

como competente em seu estatuto.

Especialmente  quanto  à  parte  da  disposição  que  permite  a  transferência  da

administração  dos  atuais  distritos  industriais  aos  Municípios,  também  não

vislumbramos inconstitucionalidade. Isso porque a cessão de uso e administração do

bem será  realizada  para  uma entidade  pública,  vinculada ao atendimento  de  um
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interesse público relevante (desenvolvimento social e econômico), inexistindo ofensa

aos princípios constitucionais constantes no art. 37, “caput”, da Constituição Federal

de 1988.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.616/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Delvito

Alves - Luiz Henrique - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.658/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 134/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Rio Paranaíba o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.658/2011  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Rio Paranaíba o

imóvel constituído pela área de 356.000m², registrado sob o nº 2.161, a fls. 181 do

Livro nº 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Paranaíba.

A alienação de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, deve

observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a

efetivação das transferências de domínio.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  a  necessidade  de
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existência de interesse público devidamente justificado.

A esse respeito, o art. 2º da proposição destina o bem à ampliação e modernização

do aeroporto municipal, atendendo ao interesse dos habitantes dessa localidade e

beneficiando diretamente a população da região.

Na defesa do interesse coletivo,  o citado dispositivo determina,  em seu § 1º,  a

reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista

ou sua finalidade for  modificada; e,  em seu § 2º,  que o Município encaminhará à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  documento  que

comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

Por fim, o art. 3º estabelece que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o

mesmo prazo cinco anos, o Município não houver procedido ao registro do imóvel.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, o Substitutivo no 1, que tem o objetivo de corrigir menção indevida

ao Município de Diamantina, no § 2º do art. 2º e no art. 3º e indicar a localização da

área na Fazenda Olhos D'Água, no Município de Rio Paranaíba, além de adequar o

texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.658/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Paranaíba o

imóvel constituído pela área de 356.000m² (trezentos e cinquenta e seis mil metros

quadrados), situado no local denominado Fazenda Olhos D'Água, nesse Município,

registrado sob o nº  2.161,  a fls.  181 do Livro nº  3-A,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de Rio Paranaíba.

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se à

ampliação e modernização do aeroporto municipal.
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Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º ou tiver modificada

a sua finalidade.

Art. 3º – A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Rio  Paranaíba  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º – O Município de Rio Paranaíba encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.659/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 135/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Couto de Magalhães de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.659/2011  tem  como  finalidade  conceder  a  necessária

autorização  para  que  o  Poder  Executivo  possa  doar  ao  Município  de  Couto  de

Magalhães  de  Minas  o  imóvel  com  área  de  1.600m²,  situado  no  Povoado  de

Amendoim, nesse Município, e registrado sob o nº 14.328, a fls. 298 do Livro 3-N, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.
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O parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel será utilizado

para  ampliar  o  número  de  alunos  atendidos  pelo  projeto  Educação  de  Jovens  e

Adultos  –  EJA  –,  resultando  em  amplos  benefícios  para  a  população  local,

especialmente para o segmento estudantil.

Em seu art. 2º, o projeto determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista. O mesmo prazo é considerado pelo art. 3º

para que o Município de Couto de Magalhães de Minas faça o registro do imóvel;

caso contrário, essa autorização ficará sem efeito.

Por fim, o art. 4º da proposição dispõe que o Município de Couto de Magalhães de

Minas encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento que comprove que o imóvel foi utilizado conforme previsto na lei.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no art. 17 impõe, além da referida autorização, a existência de

interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o autor da proposição esclarece, em sua mensagem, que o

imóvel  visa promover  o desenvolvimento  do  processo de ensino,  aprendizagem e

alfabetização de jovens e adultos,  bem como incentivar  as práticas desportivas e

atividades socioculturais.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, para acrescentar as finalidades apontadas pelo

autor no parágrafo único do art. 1º e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.659/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação do

projeto Educação de Jovens e Adultos – EJA – e ao desenvolvimento de práticas

desportivas e atividades socioculturais.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Bruno Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.660/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 136/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a permutar

com o Município de Ibiraci o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III,

“a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.660/2011 de conferir autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa efetuar a permuta de um terreno de propriedade do Estado,

com área de 9.983,31m², conforme descrição do anexo, a ser desmembrado de área

com 32.895,00m², situado na Rua Waldomiro Magalhães, s/nº,  Bairro Alto da Boa

Vista, Município de Ibiraci,  registrado sob o nº 11.311,  a fls. 121 do Livro 3-K, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiraci, por imóvel de propriedade

desse Município, com área de 288m², situado na Rua Seis de Abril, nº 1.280, Centro,

Município de Ibiraci, matriculado sob o nº 3.657, a ficha 3.852 no Livro 2, do Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiraci.

Para a alienação de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição mineira exige

autorização legislativa e avaliação prévia. No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal

nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, no inciso I do art. 17,
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impõe que a transferência de domínio esteja subordinada à existência de interesse

público devidamente justificado.

Cabe esclarecer que o Estado quer tornar possível a implantação da sede própria

da Promotoria de Justiça da Comarca de Ibiraci, dando continuidade a seu Projeto

Estruturador Sedes Próprias, lançado em 2005. Para tanto, quer permutar parte de

seu imóvel nessa localidade por uma residência que pode proporcionar àquele órgão

condições físicas para o cumprimento de suas atribuições constitucionais.

Em decorrência dessas informações, verifica-se que a permuta atende ao interesse

da comunidade, uma vez que oferece instalações mais adequadas para as atividades

da Promotoria de Justiça dessa Comarca.

Ressalte-se  que  a  avaliação  prévia  foi  elaborada  por  avaliador  e  corretor

credenciados,  considerando-se  a  localização,  o  formato,  as  dimensões  e  as

condições de aproveitamento do terreno, além de características da zona, padrão do

logradouro, situação e serviços públicos, estado de conservação e fins de utilização.

O laudo chegou a um valor de R$172.800,00 para o imóvel do Estado, por se tratar

de área não central e que contém Área de Preservação Permanente – APP –, o que

impede  seu  aproveitamento  na  totalidade;  e  de  R$185.000,00  para  o  imóvel  do

Município de Ibiraci, por estar localizado em área nobre da cidade.

Embora  haja  uma  diferença  de  R$12.200,00  em  favor  do  Município,  o  projeto

preceitua,  em seu art.  2º,  que não haverá torna entre as  partes,  uma vez que o

interesse dos envolvidos no negócio jurídico justifica a efetivação da permuta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.660/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Luiz Henrique – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 144/2011, o Governador do Estado encaminhou a esta
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Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que fixa o efetivo da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais – PMMG –, para o ano de 2011.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Por  meio  Mensagem  nº  160/2011,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  à

Assembleia Legislativa emenda ao projeto de lei em epígrafe, que fixa o efetivo do

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais – CBMMG.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação

A proposição tem por escopo fixar o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais – PMMG – em 51.669 militares para o ano de 2011, distribuídos nos cargos de

oficiais e praças, conforme os quadros constantes no anexo que a acompanha.

A Lei nº 16.678, de 2007, fixou o efetivo da PMMG em 51.669 militares, até o ano

de  2010,  distribuídos  em  cargos  de  oficiais  e  de  praças,  por  meio  dos  quadros

constantes na referida lei.

A proposição em análise não altera o número total de efetivos da PMMG, que, nos

termos  do  anexo,  permanece  o  mesmo.  O  que  se  busca,  segundo  esclarece  o

Governador  do Estado na mensagem que encaminha  a  proposição,  é  adequar  o

efetivo da PMMG, tendo em vista as previsões de promoções para dezembro do ano

em curso e de novos ingressos para 2012.

De acordo com o projeto, o número de efetivos do Quadro de Oficiais – QO-PM –

está sendo aumentado de 1.995 para 2.246. Já em relação ao Quadro de Praças –

QP-PM –, está sendo reduzido o número de efetivos de 46.065 para 45.274.

Por sua vez, o Quadro de Oficiais Complementares – QOC-PM – está passando de

812 para 1.152 o número de efetivos, e o efetivo previsto para o Quadro de Praças

Especialistas – QPE-PM – está passando de 2 mil para 2.200.

Quanto aos Quadros de Oficiais de Saúde – QOS-PM – e de Oficiais Especialistas

– QOE-PM –, vale informar que os quantitativos permanecem os mesmos.
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Nesse contexto, o efetivo previsto para alguns postos da hierarquia policial-militar

está sendo alterado, conforme consta do anexo à proposição, destacando-se o de

Major, Capitão, 1º e e 2º-Tenentes, do QO-PM; de Capitão e de 1º-Tenente do QOS-

PM; e de Capitão, 1º e 2º-Tenentes do QOC. Para os demais postos de oficial,  o

efetivo previsto permanece o mesmo.

Por conseguinte, o efetivo previsto para algumas graduações do Quadro de Praças

também  está  sendo  modificado,  com  destaque  para  as  graduações  de  Soldado,

Cabo, 3º e 2º-Sargentos do QP-PM; e de Soldado, 2º e 3º-Sargentos e Subtenente do

QPE-PM.

Finalmente,  o  projeto  objetiva  fixar  em  10%  do  efetivo  previsto  o  número  de

militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais, de Oficiais Complementares e de

Praças da Polícia Militar, não havendo limite para os demais quadros. Para as demais

graduações, o número do efetivo permanece inalterado.

Quanto à emenda do Governador ao projeto em análise, a exemplo do que propõe

o texto original, esclarece o Chefe do Executivo que ela “não altera o quantitativo total

de cargos do Corpo de Bombeiros,  mas apenas promove um remanejamento nos

quadros  da  instituição,  mediante  a  extinção  de vagas  de  Soldado do Quadro  de

Praças  e  a  criação  de  vagas  para  2º-Tenente  do  Quadro  de  Oficiais,  para  as

graduações  do  Quadro  de  Oficiais  Complementares  e  do  Quadro  de  Oficiais

Especialistas, para Soldado do Quadro de Praças Especialistas e para 2º-Sargento

do Quadro de Praças”.

No que se  refere  aos  aspectos  jurídicos,  constitucionais  e  legais,  a  proposição

atende  aos  pressupostos  constitucionais  no  que  se  refere  à  iniciativa  para  a

deflagração do processo legislativo, uma vez que o art. 66, inciso III, alínea “a”, da

Constituição Estadual atribui ao Governador do Estado competência privativa para a

fixação e  a modificação dos efetivos  da  Polícia  Militar  e do  Corpo de Bombeiros

Militar e atribui a esta Casa Legislativa competência para deliberar sobre a matéria,

nos termos do art. 61, inciso VIII, da referida Carta.

Ressalte-se, por fim, que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado

de Planejamento  e  Gestão,  encaminhou o Ofício  nº  842/2011,  informando que “o

impacto  financeiro  potencial  correspondente  ao  valor  total  da  remuneração  dos
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cargos criados, subtraído da remuneração de todos os cargos extintos, corresponde a

R$674.263,32 mensais e R$8.950.410,20 anuais, produzindo efeitos sobre a folha de

pagamento somente a partir de 2012”.

Destacou-se, ainda, nos termos do referido ofício, que “os acréscimos à folha de

pagamento de pessoal do Poder Executivo,  em virtude da alteração no efetivo do

CBMMG prevista na emenda estão em conformidade com os limites de despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Por derradeiro, acolhemos a emenda de autoria do Governador do Estado na forma

da Emenda nº 1, apresentada na conclusão deste parecer.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 2.661/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier os seguintes artigos e o Anexo II:

“Art. ... – O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMGMG – é

de 7.999 (sete  mil  novecentos  e  noventa e  nove)  militares,  para  o  ano de 2011,

distribuídos  nos  cargos  de  oficiais  e  praças,  conforme os  quadros  constantes  no

Anexo II desta lei.”

“Art.  ...  – A distribuição e o detalhamento do efetivo nas Unidades do Corpo de

Bombeiros Militar, no Tribunal de Justiça Militar, no Gabinete Militar do Governador do

Estado, no Gabinete do Vice-Governador do Estado, na Coordenadoria Estadual de

Defesa  Civil  e  em  outros  órgãos  do  Estado  serão  definidos  no  Quadro  de

Organização  e  Distribuição  –  QOD  –,  aprovado  por  meio  de  Resolução  do

Comandante-Geral.”

“Art.  ...  -  O número de militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais e de

Praças do Corpo de Bombeiros Militar será de até 10% (dez por cento) do efetivo

previsto, não havendo limite para os demais quadros. “.

ANEXO II

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2011)

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DO CBMMG

I – Total do efetivo do CBMMG por quadro
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* - O total do efetivo do CBMMG por quadro foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 7.12.2011.

II – Distribuição do efetivo por postos nos quadros

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos nos quadros foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

III – Distribuição do efetivo por graduações nos quadros

* -  O quadro contendo a distribuição do efetivo por graduações nos quadros foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.12.2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique

- Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.700/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 143/2011, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco  Internacional  para  Reconstruções  e

Desenvolvimento  –  BIRD  –,  o  Banco  Credit  Suisse  e  a  Agência  Francesa  de

Desenvolvimento – AFD – destinadas a reestruturação da dívida CRC-CEMIG e dá

outras providências”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operações de

crédito com o Banco Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento – Bird – e

com o Banco Credit Suisse, até o valor equivalente a US$1.750.000.000,00 e com a

Agência Francesa de Desenvolvimento, até o valor equivalente a €300.000.000,00,

destinadas à reestruturação da dívida do Estado oriunda do Termo de Contrato de

Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar,
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assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, em maio de

1995, sob o amparo da Lei Federal nº 8.724, de 1993.

As referidas operações têm por objetivo a troca da dívida contraída junto à Cemig,

de modo a melhorar o perfil  do endividamento do Estado. A operação permitirá  a

substituição dos custos contratuais atuais de 8,18% a.a. para 4,62% a.a. (taxa média

ponderada pelos saldos e pela projeção da London Interbank Offered Rate – Libor).

Além disso, serão suprimidos os custos referentes ao IGP-DI, que tem sido prejudicial

às finanças de Minas Gerais, pois em 2010 atingiu 11,30%. Está previsto ainda um

desconto  de  35%  do  saldo  devedor  da  referida  dívida  em  função  da  quitação

antecipada. Assim, com a medida proposta, será possível a redução do serviço da

dívida,  o  aumento  da  capacidade  de  investimentos,  a  expansão  da  receita  de

dividendos pagos pela Cemig, além da ampliação da capacidade de endividamento

do Estado, com vistas a investimentos futuros.

O financiamento será integralmente garantido pela República Federativa do Brasil

e, para tanto, o projeto prevê, a título de contragarantia, conforme exigido pelo art. 18,

I, da Resolução nº 43 do Senado Federal, a vinculação, pelo Estado, de direitos e

créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da

União, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 159 da

Constituição da República, e compreenderá também as receitas próprias do Estado a

que se referem os arts. 155 e 157, nos termos do § 4º do art. 167, da Constituição da

República.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou óbice de natureza jurídico-constitucional à sua normal tramitação.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de

crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art. 32 e,  no caso da

União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. O § 1º

do  art.  40  estabelece  que  a  garantia  estará  condicionada  ao  oferecimento  de

contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida, e à adimplência

da entidade que a pleitear, relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às
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entidades  por  este  controladas.  Esse  dispositivo  estabelece  também  que  a

contragarantia  exigida  pela  União  ao  Estado  poderá  consistir  na  vinculação  de

receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências

constitucionais.  O § 2º  do mesmo artigo determina que,  no caso de operação de

crédito contraída com organismo financeiro internacional ou com instituição federal de

crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia

a ente que atenda, além da prestação da contragarantia, as exigências legais para o

recebimento de transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima

dos limites fixados pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixadas  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas direta ou indiretamente e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando  o  atendimento  das  seguintes  condições:  existência  de  prévia  e

expressa autorização para a contratação, no texto da Lei Orçamentária, em créditos

adicionais ou lei específica; inclusão, no Orçamento ou em créditos adicionais, dos

recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de

receita;  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal;

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito

externo; atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No  que  diz  respeito  às  exigências  da  LRF,  de  inclusão  no  Orçamento  ou  em

créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320,
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de 1964, que em seu art. 3° dispõe que a Lei de Orç amento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização. Em seu art.  9º,  a Resolução nº 41, de 2001, estabelece que o saldo

global  das  garantias  concedidas  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos

Municípios não poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida – RCL. A Resolução

n° 40, de 2001, determina, em seu art. 3°, que, ao final do 15° exercício financeiro

contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada

Líquida – DCL – não poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, em seu

art. 4°, que, no mesmo período citado anteriormente , o excedente apurado ao final do

exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a

cada exercício financeiro.  Conforme o Relatório  de Gestão Fiscal  referente  ao  2°

quadrimestre de 2011, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual

da DCL sobre a RCL é de 176,36%, inferior,  portanto,  ao percentual  do limite de

endividamento, que é de 211,45%.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  do  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe:

“Art. 32 – (...)

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, con siderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas”.

Com vistas à verificação de tal limite, o Projeto de Lei nº 2.521, de 2011, fixa as
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despesas de capital em R$5.803.729.079,00 para 2012, enquanto as operações de

crédito  previstas  totalizam  R$277.045.574,00.  Adicionando-se  ao  montante  das

receitas  de  operação de crédito  previstas  o valor  da operação de crédito  que se

pretende contratar, ou seja, R$ 3.899.940.000,00 – com taxa de câmbio, fornecida

pelo Banco Central do Brasil em 30 de novembro, de R$1,8102 para cada dólar norte-

americano  e  de  R$2,4403  para  cada  Euro  –,  obtém-se  o  valor  de

R$4.176.985.574,00, inferior, portanto, ao montante das despesas de capital, o que

atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal. Com relação a tal

limite,  reiteramos  ainda  que  a  operação de  crédito  proposta  será  destinada para

quitação total da dívida do Estado com a Cemig, havendo, portanto, uma despesa de

capital correspondente e de igual valor.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 2º, autoriza

o Poder Executivo a oferecer como garantia para a realização da operação de crédito

as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 155 e 157, a alínea “a” do

inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal.

Ressaltamos que o Governador do Estado, por meio de mensagem, encaminhou a

esta Casa Legislativa uma proposta de emenda ao projeto de lei em análise, que tem

o objetivo de corrigir o nome do Banco Credit Suisse AG. Na oportunidade, acatamos

a referida proposta de emenda.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.700/2011, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se,  no “caput”  do  art.  1º  do  projeto,  a  sigla  “AG” após a expressão

“Banco Credit Suisse”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses - Célio

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 144/2011, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

realizar operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento –

BID”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que

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

que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito no valor equivalente a US$500,000,000.00 junto ao Banco Interamericano de

Desenvolvimento – BID – a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no

Programa Minas Logística.

Conforme  a  exposição  de  motivos  do  Governador  do  Estado,  os  recursos

provenientes  do  empréstimo serão utilizados  para  a ampliação da capacidade de

rodovias  que  exerçam  o  papel  integrador  de  regiões  socioeconômicas

interdependentes  no  Estado,  bem  como  para  o  apoio  a  ações  que  visem  o

fortalecimento  e  a  melhoria  da  segurança,  mobilidade  e  logística.  Tais  ações

contribuirão  para  a  superação  de  gargalos  emergenciais  e  elos  faltantes  para  o

desenvolvimento de infraestrutura no Estado, tomando como referência indicadores

sociais e econômicos na seleção dos projetos que serão apoiados.

A operação de crédito será garantida pela República Federativa do Brasil e, para

tanto, o projeto prevê, a título de contragarantia, conforme exigido pelo art. 18, I, da

Resolução nº 43 do Senado, a vinculação, pelo Estado, de sua cota de repartição

constitucional das receitas tributárias previstas nos arts. 157 e 159 da Constituição da

República e de suas receitas próprias previstas no art. 155.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição, mas, com vistas a aperfeiçoar o projeto, apresentou a Emenda nº 1, com

a qual concordamos.
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Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de

crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art. 32 e,  no caso da

União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. O § 1º

do  art.  40  estabelece  que  a  garantia  estará  condicionada  ao  oferecimento  de

contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida, e à adimplência

da entidade que a pleitear, relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às

entidades  por  este  controladas.  Esse  dispositivo  estabelece  também  que  a

contragarantia  exigida  pela  União  ao  Estado  poderá  consistir  na  vinculação  de

receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências

constitucionais.  O § 2º  do mesmo artigo determina que,  no caso de operação de

crédito contraída com organismo financeiro internacional ou com instituição federal de

crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia

a ente que atenda, além da prestação da contragarantia, as exigências legais para o

recebimento de transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima

dos limites fixados pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando  o  atendimento  das  seguintes  condições:  existência  de  prévia  e

expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos

adicionais ou lei  específica; inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos

recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de

receita;  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal;

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito

externo; e atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal,

que  veda  a  realização  de  operações  de  crédito  que  excedam  o  montante  das

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa.
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Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF, de inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964,  que em seu art.  3° dispõe que a lei  de orçame nto compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização. Em seu art.  9º,  a Resolução nº 41, de 2001, estabelece que o saldo

global  das  garantias  concedidas  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos

Municípios não poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida – RCL. A Resolução

n° 40, de 2001, determina, em seu art. 3°, que, ao final do 15° exercício financeiro

contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada

Líquida – DCL – não poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, em seu

art. 4°, que, no mesmo período citado anteriormente , o excedente apurado ao final do

exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a

cada exercício financeiro.  Conforme o Relatório  de Gestão Fiscal  referente  ao  2°

quadrimestre de 2011, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, o percentual

da DCL sobre a RCL é de 176,36%, inferior,  portanto,  ao percentual  do limite de

endividamento, que é de 211,45% .

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  do  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da
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Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que: “Para fins do disposto no inciso V do § 1°, co nsiderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas.”

Com vistas à verificação de tal limite, o Projeto de Lei nº 2.521, de 2011, fixa as

despesas de capital em R$5.803.729.079,00 para 2012, enquanto as operações de

crédito  previstas  totalizam  R$277.045.574,00.  Adicionando-se  ao  montante  das

receitas  de  operação de crédito  previstas  o valor  da operação de crédito  que se

pretende contratar, ou seja, R$905.000.000,00 – com taxa de câmbio, fornecida pelo

Banco Central do Brasil em 30 de dezembro, de R$1,81 para cada dólar –, obtém-se

o  valor  de  R$1.182.045.574,00,  inferior,  portanto,  ao  montante  das  despesas  de

capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 2º, autoriza

o Poder Executivo a oferecer como contragarantia para a realização da operação de

crédito as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157, a alínea

“a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal.

Com o intuito de contemplar proposta de emenda encaminhada a esta Casa, por

meio de Mensagem, pelo Governador do Estado, apresentamos a Emenda nº 2, que

pretende  alterar  o  valor  do  empréstimo  concedido  de  US$500,000,000.00  para

US$700,000,000.00  e  incluir  as  áreas  de  Segurança  Pública  e  Administração

Fazendária como objetos do financiamento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.701/2011, no 1º

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

com a Emenda nº 2, a seguir.

EMENDA Nº 2

Substitua-se,  no  art.  1º  do  projeto,  o  valor  de  US$500,000,000.00  (quinhentos

milhões de dólares norte-americanos) por US$700,000,000.00 (setecentos milhões de

dólares norte-americanos) e acrescente-se a expressão “Segurança Pública” após a
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expressão “Programa Minas Logística”, acrescentando-se, ainda, ao parágrafo único

do mesmo artigo os seguintes incisos:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - (…)

IV – segurança pública

V – administração fazendária.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Antônio Júlio – Célio Moreira – Ulysses Gomes –

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.702/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 145/2011, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social – BNDES”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que

concluiu  pela  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade  da matéria  com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito  até  o  limite  de  R$  1.350.000.000,00  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – para financiar ações relacionadas

às áreas de infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública.

Conforme  a  exposição  de  motivos  do  Governador  do  Estado,  os  recursos

provenientes  do  empréstimo serão utilizados  para  a ampliação da capacidade de

rodovias  que  exerçam  o  papel  integrador  de  regiões  socioeconômicas

interdependentes no Estado, para intervenções em infraestrutura que proporcione a

expansão  ordenada  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  tornando-a  mais
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competitiva  e  favorecendo  a  mobilidade  sustentável,  e  para  a  modernização  do

sistema prisional  e  melhoria  da  gestão  integrada  de  defesa  social,  por  meio  da

priorização de ações que tenham por objetivo a redução dos índices de criminalidade

e o aumento da sensação de segurança.

A operação de crédito será garantida pela República Federativa do Brasil e, para

tanto, o projeto prevê, a título de contragarantia, conforme exigido pelo art. 18, I, da

Resolução nº 43 do Senado, a vinculação, pelo Estado, de sua cota de repartição

constitucional das receitas tributárias previstas nos arts. 157 e 159 da Constituição da

República e de suas receitas próprias previstas no art. 155.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição, mas, com vistas a aperfeiçoar o projeto, apresentou a Emenda nº 1, com

a qual concordamos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de

crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art. 32 e,  no caso da

União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. O § 1º

do  art.  40  estabelece  que  a  garantia  estará  condicionada  ao  oferecimento  de

contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida, e à adimplência

da entidade que a pleitear, relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às

entidades  por  este  controladas.  Esse  dispositivo  estabelece  também  que  a

contragarantia  exigida  pela  União  ao  Estado  poderá  consistir  na  vinculação  de

receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências

constitucionais.  O § 2º  do mesmo artigo determina que,  no caso de operação de

crédito contraída com organismo financeiro internacional ou com instituição federal de

crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia

a ente que atenda, além da prestação da contragarantia, as exigências legais para o

recebimento de transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima

dos limites fixados pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento
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dos  limites  e  condições  fixadas  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando  o  atendimento  das  seguintes  condições:  existência  de  prévia  e

expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos

adicionais ou lei  específica; inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos

recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de

receita;  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal;

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito

externo; e atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal,

que  veda  a  realização  de  operações  de  crédito  que  excedam  o  montante  das

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF, de inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964,  que em seu art.  3° dispõe que a lei  de orçame nto compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de
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autorização. Em seu art.  9º,  a Resolução nº 41, de 2001, estabelece que o saldo

global  das  garantias  concedidas  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos

Municípios não poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida – RCL. A Resolução

n° 40, de 2001, determina, em seu art. 3°, que, ao final do 15° exercício financeiro

contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada

Líquida – DCL – não poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, em seu

art. 4°, que, no mesmo período citado anteriormente , o excedente apurado ao final do

exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a

cada exercício financeiro.  Conforme o Relatório  de Gestão Fiscal  referente  ao  2°

quadrimestre de 2011, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, o percentual

da DCL sobre a RCL é de 176,36%, inferior,  portanto,  ao percentual  do limite de

endividamento, que é de 211,45% .

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  do  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, con siderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...).”.

Com vistas à verificação de tal limite, o Projeto de Lei nº 2.521, de 2011, fixa as

despesas de capital em R$ 5.803.729.079,00 para 2012, enquanto as operações de

crédito  previstas  totalizam  R$  277.045.574,00.  Adicionando-se  ao  montante  das

receitas  de  operação de crédito  previstas  o valor  da operação de crédito  que se

pretende contratar, ou seja R$ 1.350.000.000,00 – com taxa de câmbio, fornecida

pelo Banco Central  do Brasil  em 30 de dezembro, de R$1,81 para cada dólar –,

obtém-se  o  valor  de  R$  1.627.045.574,00,  inferior,  portanto,  ao  montante  das

despesas de capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição

Federal.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 2º, autoriza
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o Poder Executivo a oferecer como contragarantia para a realização da operação de

crédito as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157, a alínea

“a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.702/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Célio

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.703/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 146/2011, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Japan Bank  for  International  Cooperation  –

JBIC”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que

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

que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito  no  valor  equivalente  a  US$  500,000,000.00  junto  ao  Japan  Bank  for

International  Cooperation  –  JBIC  –  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações

estabelecidas no Programa Minas Logística.

Conforme  a  exposição  de  motivos  do  Governador  do  Estado,  os  recursos

provenientes  do  empréstimo serão utilizados  para  a ampliação da capacidade de

rodovias  que  exerçam  o  papel  integrador  de  regiões  socioeconômicas

interdependentes no Estado, com vistas a contribuir para a superação de inúmeros

gargalos  emergenciais  e  elos  faltantes  ao  desenvolvimento  de  infraestrutura
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rodoviária no Estado, tomando como referência indicadores sociais e econômicos na

seleção dos projetos que serão apoiados.

A operação de crédito será garantida pela República Federativa do Brasil e, para

tanto, o projeto prevê, a título de contragarantia, conforme exigido pelo art. 18, I, da

Resolução nº 43 do Senado, a vinculação, pelo Estado, de sua cota de repartição

constitucional das receitas tributárias previstas nos arts. 157 e 159 da Constituição da

República e de suas receitas próprias previstas no art. 155.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição, mas, com vistas a aperfeiçoar o projeto, apresentou a Emenda nº 1, com

a qual concordamos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de

crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art. 32 e,  no caso da

União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. O § 1º

do  art.  40  estabelece  que  a  garantia  estará  condicionada  ao  oferecimento  de

contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida, e à adimplência

da entidade que a pleitear, relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às

entidades  por  este  controladas.  Esse  dispositivo  estabelece  também  que  a

contragarantia  exigida  pela  União  ao  Estado  poderá  consistir  na  vinculação  de

receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências

constitucionais.  O § 2º  do mesmo artigo determina que,  no caso de operação de

crédito contraída com organismo financeiro internacional ou com instituição federal de

crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia

a ente que atenda, além da prestação da contragarantia, as exigências legais para o

recebimento de transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima

dos limites fixados pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixadas  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles
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controladas direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando  o  atendimento  das  seguintes  condições:  existência  de  prévia  e

expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos

adicionais ou lei  específica; inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos

recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de

receita;  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal;

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito

externo; atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF, de inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964,  que em seu art.  3° dispõe que a lei  de orçame nto compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização. Em seu art.  9º,  a Resolução nº 41, de 2001, estabelece que o saldo

global  das  garantias  concedidas  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos
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Municípios não poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida – RCL. A Resolução

n° 40, de 2001, determina, em seu art. 3°, que, ao final do 15° exercício financeiro

contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada

Líquida – DCL – não poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, em seu

art. 4°, que, no mesmo período citado anteriormente , o excedente apurado ao final do

exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a

cada exercício financeiro.  Conforme o Relatório  de Gestão Fiscal  referente  ao  2°

quadrimestre de 2011, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, o percentual

da DCL sobre a RCL é de 176,36%, inferior,  portanto,  ao percentual  do limite de

endividamento, que é de 211,45% .

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  do  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, con siderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...).”.

Com vistas à verificação de tal limite, o Projeto de Lei nº 2.521, de 2011, fixa as

despesas de capital em R$ 5.803.729.079,00 para 2012, enquanto as operações de

crédito  previstas  totalizam  R$  277.045.574,00.  Adicionando-se  ao  montante  das

receitas  de  operação de crédito  previstas  o valor  da operação de crédito  que se

pretende contratar, ou seja R$ 905.000.000,00 – com taxa de câmbio, fornecida pelo

Banco Central do Brasil em 30 de dezembro, de R$1,81 para cada dólar –, obtém-se

o valor  de  R$ 1.182.045.574,00,  inferior,  portanto,  ao  montante  das  despesas de

capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 2º, autoriza

o Poder Executivo a oferecer como contragarantia para a realização da operação de

crédito as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157, a alínea

“a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal.
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Com o intuito  de contemplar  a proposta  de emenda,  encaminhada por  meio de

Mensagem a esta Casa, pelo Governador do Estado, apresentamos a Emenda nº 2,

que pretende alterar o valor do empréstimo concedido de US$ 500,000,000.00 para

US$ 300,000,000.00.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.703/2011, no 1º

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

com a Emenda nº 2, a seguir redigida.

EMENDA Nº 2

Substitua-se,  no  art.  1º  do  projeto,  o  valor  de  US$ 500.000.000,00  (quinhentos

milhões de dólares norte-americanos) por US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de

dólares norte-americanos).

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio -  Célio Moreira -  Ulysses Gomes -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.834/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe tem por

objetivo acrescentar artigo à Lei nº 11.045, de 15/1/1993.

No 1º turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo nº 1.

No  presente  turno,  nos  termos  do  art.  189,  combinado  com  o  art.  102,  IV,  do

Regimento  Interno,  foi  a  matéria  distribuída  a  esta  Comissão,  para  análise  com

enfoque revisional quanto ao mérito e para elaboração da redação do vencido, que

segue anexa e é parte da presente peça opinativa.

Fundamentação

A  proposição  em  tela,  na  sua  forma  original,  visa  tornar  obrigatório  que  os

restaurantes,  bares  e  similares  que  comercializam  produtos  quantificados  por

quilograma no cardápio tragam à mesa do consumidor, juntamente com o produto “in

natura”, balança para aferição do peso.

Nesta  fase  regimental,  analisamos  o  vencido  no  1º  turno.  Constatamos  a  sua



893
____________________________________________________________________________

coerência e consistência, bem como a inexistência de vício. Ademais, conforme nos

manifestamos  anteriormente,  a  medida  permite  ao  consumidor  aferir  se  o  preço

cobrado,  principalmente  tratando-se  de  carne,  corresponde  efetivamente  à

quantidade  de  alimento  que  lhe  é  servida,  melhorando,  assim,  as  relações  de

consumo, dando-lhes mais transparência.

Vale ressaltar que, no 1º turno, foi o projeto aperfeiçoado, no que tange à forma

como a pretendida aferição do peso deverá ser feita. Em vez do procedimento acima,

o estabelecimento comercial deverá disponibilizar uma balança em local visível e de

fácil  acesso  ao  público,  a  qual  emitirá  uma etiqueta  com  o  peso  e  o  preço  do

alimento. Posteriormente, essa etiqueta será afixada na conta a ser apresentada ao

consumidor. Isso confere aplicabilidade e praticidade à proposição.

É importante também frisar que o projeto foi detidamente analisado no 1º turno por

esta  Comissão,  cujas  sugestões  foram  integralmente  acatadas.  Como  nesse

interregno  não  ocorreu  nenhum  fato  novo,  não  existe  razão  para  alterar  nosso

entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.834/2011, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente -Carlos Henrique, relator - Duilio de Castro.

PROJETO DE LEI Nº 1.834/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a comercialização, por restaurantes, bares e similares, de produtos

precificados por peso no cardápio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os restaurantes, bares e similares que comercializam produtos precificados

por  peso no cardápio  ficam obrigados  a  disponibilizar  balança em local  visível  e

acessível ao público.

Art. 2º - Os produtos de que trata esta lei devem ser pesados nessa balança, que

emitirá uma etiqueta na qual constará o peso e o preço.

Art.  3º  -  A etiqueta  de  que  trata  o  artigo  anterior  será  afixada  na  conta  a  ser



894
____________________________________________________________________________

apresentada ao consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.912/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre  a  cobrança  indevida  de  valores  por  prestadoras  de  serviços  de  natureza

continuada.

A proposição foi aprovada em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2.

Retorna agora a matéria a este órgão colegiado, para receber parecer, conforme

dispõe  o  art.  189,  combinado  com  o  art.  102,  VII,  do  Regimento  Interno.  Em

observância ao § 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em tela determina que, em caso de falha total ou parcial na prestação

de serviço por provedores de acesso à internet, operadoras de televisão a cabo e

outras  empresas  similares,  fica  vedada  a  inclusão,  em  qualquer  instrumento  de

cobrança,  dos valores correspondentes ao período compreendido entre o registro,

pelo usuário, da solicitação da regularização e o restabelecimento da prestação do

serviço  pela  prestadora.  Prevê,  ainda,  que  o  descumprimento  da  medida  nela

proposta sujeita a empresa a pagamento em dobro ao usuário,  salvo em caso de

falha  de  responsabilidade  exclusiva  do  usuário  ou  de  uso  inadequado  dos

equipamentos. Além disso, estabelece a obrigatoriedade de registro, no documento

de cobrança, do período da indisponibilidade do serviço.

No  1º  turno,  a  matéria  recebeu  parecer  concluindo  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade com emendas apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça. O projeto foi aperfeiçoado, no que tange a manutenção das

sanções  previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  além  das  sanções

administrativas previstas no projeto.

No  que  diz  respeito  ao  mérito,  ressalte-se  que  o  projeto  busca  coibir  conduta

infracional por parte das prestadoras de serviços de natureza continuada. De fato,

não  se  pode  permitir  o  enriquecimento  ilícito  destas  empresas,  uma vez  que  os
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serviços  não tenham  sido  efetivamente  prestados.  A proposição atende à política

nacional  de  relações  de  consumo,  além  de  regular  o  mercado,  impedindo  a

ocorrência  de  distorções  e  zelando  pela  qualidade  e  segurança  dos  produtos  e

serviços oferecidos ao público consumidor.

Portanto, a medida proposta é efetiva e merece ser aprovada, a fim de equilibrar a

relação entre usuários e concessionárias e de garantir a eficiência dos serviços por

elas prestados.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.912/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlos Henrique - Duilio de Castro.

PROJETO DE LEI Nº 1.912/2011

(Redação do vencido)

Dispõe  sobre  a  cobrança  indevida  de  valores  por  prestadoras  de  serviços  de

natureza continuada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em caso de falha total ou parcial na prestação de serviço por provedoras

de acesso à internet, operadoras de televisão a cabo e outras empresas prestadoras

de serviços similares, fica vedada a inclusão, em qualquer instrumento de cobrança,

dos valores correspondentes ao período compreendido entre o registro, pelo usuário,

da solicitação de regularização e o reestabelecimento da prestação do serviço pela

prestadora.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  neste  artigo,  a

prestadora  de  serviço  creditará  em  dobro,  em  favor  do  usuário,  na  fatura

subsequente, o valor correspondente à cobrança indevida, sem prejuízo das sanções

previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Art.  2º  -  O  disposto  nesta  lei  não  se  aplica  a  falhas,  defeitos  ou  problemas

decorrentes  de  instalações  de  responsabilidade  exclusiva  do  usuário  ou  de  uso

inadequado dos equipamentos.

Art. 3º - A prestadora de serviço fica obrigada a incluir no documento de cobrança
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da mensalidade o registro do período em que o serviço ficou indisponível.

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

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 10 AO PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, esta Comissão opinou por sua aprovação em 1º turno, com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 2 a 10, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

§ 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a reduzir  a

carga tributária nas operações internas com feijão, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças

ocas para tetos e pavimentos) de cerâmica, tapa-vistas (complementos de tijoleira) de

cerâmica,  telhas  cerâmicas,  manilhas  e  conexões  cerâmicas,  areia,  brita,  telhas

plásticas e com kit para gás natural veicular – GNV, bem como criar um adicional de

dois pontos percentuais sobre as alíquotas de Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidentes nas operações

com bebidas alcoólicas – exceto aguardente de cana ou de melaço -, cervejas sem

álcool, cigarros e produtos de tabacaria e armas, com o objetivo de financiar o Fundo

de Combate à Pobreza.

Foram apresentadas ao projeto oito emendas, durante a discussão em Plenário.

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Carlin Moura, pretende autorizar a redução

para  0%  da  carga  tributária  do  ICMS  nas  operações  internas  com  veículos

automotores usados, adquiridos ou recebidos em consignação, de estabelecimento
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contribuinte  do  imposto,  estabelecendo  como  compensação  da  perda  de  receita

tributária,  não  compensada  pela  elevação  da  arrecadação  decorrente  da

regularização  de estabelecimentos  de  revenda  clandestinos,  o  aumento  da  carga

tributária  nas  operações  internas  com  produtos  considerados  não  essenciais  e

supérfluos, no percentual suficiente para a recomposição tributária do imposto.

A Emenda nº 3, do Deputado Antônio Carlos Arantes, propõe conceder, ao pequeno

produtor  rural  e  ao  agricultor  familiar,  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas

destinadas a contribuinte com produtos industrializados no próprio estabelecimento

rural,  utilizando-se  para  essa  atividade  a  mesma Inscrição  de  Produtor  Rural.  É

definido como pequeno produtor rural aquele que exerce a atividade agropecuária em

área  de  até  quatro  módulos  fiscais.  O  objetivo  é  beneficiar  o  produtor  rural  que

comercializa  produtos,  tais  como  linguiças,  doces,  queijos,  mel,  temperos,

defumados, conservas, rapaduras, açúcar mascavo, fabricados na sua propriedade.

A Emenda nº 4, do Deputado Délio Malheiros, pretende autorizar a concessão de

isenção do ICMS na saída,  em operação interna ou interestadual,  de fertilizantes

agrícolas derivados, direta ou indiretamente, da rocha verdete, de diversos insumos

destinados  à  cadeia  produtiva  do  fertilizante  à  base  de  verdete,  bem  como  na

aquisição,  inclusive  por  meio  de  importação,  de  equipamentos  utilizados  na

fabricação  de  fertilizantes  à  base  de  verdete.  O  autor  defende  a  medida  pela

importância de se implantarem no País indústrias de fertilizantes potássicos, o que

promoveria o aproveitamento da rocha verdete, que existe em grande quantidade em

Minas Gerias, reduzindo a dependência das importações de potássio e beneficiando

o setor agrícola, que o utiliza como insumo. Conforme alega o autor, a emenda não

fere o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, como a exploração e a

comercialização da rocha de verdete  e  de  seus  fertilizantes  ainda não ocorre  no

Estado, não há que falar em renúncia de receita.

Por meio das Emendas nºs 5 e 6, ambas do Deputado Délio Malheiros, pretende-se

reduzir para 0% a carga tributária do ICMS incidente sobre as operações internas

com álcool em gel. Atualmente, a carga tributária sobre o produto pode ser reduzida

para até 12%. Para a compensação da perda de receita tributária,  é autorizado o

aumento da carga tributária nas operações internas com álcool líquido. A intenção é
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reduzir  o  preço  do  álcool  em  gel  em  relação  ao  álcool  líquido,  incentivando  o

consumo do primeiro em detrimento do consumo do segundo e, consequentemente,

reduzindo o risco de acidentes domésticos com queimaduras.

A Emenda nº 7, de autoria do Deputado Célio Moreira, reduz de 4 para 2% as taxas

de  gerenciamento,  fiscalização  e  expediente  do  sistema  de  transporte  coletivo

intermunicipal  e  de  gerenciamento,  fiscalização  e  expediente  do  sistema  de

transporte coletivo metropolitano. O objetivo é compensar o impacto da majoração da

alíquota do óleo diesel a partir de 1º de janeiro de 2012, sobre o preço da passagem

do transporte coletivo.

As Emendas nºs 8 e 9, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, pretendem,

respectivamente,  conceder  isenção  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores – IPVA – a veículos destinados à formação de condutores e autorizar a

isenção de tributos estaduais as aquisições de veículos automotores do tipo popular,

efetuadas por policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e

socioeducativos, ativos, inativos, reformados ou aposentados, desde que para uso

próprio.

O  objetivo  da  Emenda nº  10,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  é  autorizar  o  Poder

Executivo  a  reduzir  para  7%  a  carga  tributária  nas  operações  promovidas  por

estabelecimento industrial com água mineral.

Após  o  exame  das  emendas  apresentadas  em  Plenário,  observa-se  que  as

Emendas nºs 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 constituem renúncia de receitas tributária. Desse

modo, devem cumprir o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que

determina  que  a  concessão  de  benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra

renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  de  impacto

orçamentário-financeiro  no  primeiro  exercício  de  sua  vigência  e  nos  dois

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo

artigo  determina  ainda  que  se  demonstre  que  a  renúncia  foi  considerada  na

estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados

fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação, por meio do

aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando forem

implementadas  as  medidas  de  compensação  tributária.  Contudo,  as  exigências
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estabelecidas  pelo  referido  dispositivo  não foram cumpridas  na  apresentação das

emendas,  cabendo  a  ressalva  de  que,  quanto  às  Emendas  nºs  2  e  6,  foram

cumpridas parcialmente.

Salienta-se  que a  concessão  e  revogação  de  isenções,  incentivos  e  benefícios

fiscais do ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz -, nos termos do disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, “g”, da Constituição Federal, combinado com o disposto na Lei

Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Cabe mencionar que Emendas

nºs  2,  4 e  10,  que objetivam a  concessão dos benefícios  relativos ao ICMS não

observaram a condição acima referida.

Com relação à Emenda nº 3, cabe esclarecer que, nos termos do § 1º do art. 17 da

Lei nº 6.763, de 1975, ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas

Mercantis  fica  assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento

tributário  diferenciado  que  inclui  isenção  nas  operações  internas  destinadas  a

contribuinte,  simplificação  da  apuração  do  imposto  nas  demais  operações  e

transferência de  crédito presumido para  a cooperativa  ou para o estabelecimento

industrial, em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações anteriores

à saída isenta. Nos termos do Capítulo LVIII do Anexo IX do Regulamento do ICMS, é

permitida a inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS a associação ou

a cooperativa  de  produtores da  agricultura  familiar,  mesmo que desenvolvam sua

produção  em  Fábrica  Coletiva  do  Agricultor  Familiar,  desde  que  os  filiados

apresentem individualmente  receita  bruta  de  até  R$120.000,00 (cento  e  vinte  mil

reais).  Desse modo, fica a cargo da cooperativa de circulação de mercadorias  de

seus cooperados ou associados ou destinadas a

Estes, enquanto os agricultores familiares ficam apenas com a responsabilidade de

fabricar  seus  produtos  com  a  utilização  de  pelo  menos  70%  da  matéria  prima

proveniente  da  exploração  agropecuária  ou  extrativista  por  eles  realizada.  Assim,

entendemos não ser necessária a mudança proposta.

Com o intuito de promover outras alterações na legislação tributária, apresentamos

o Substitutivo nº 1. Entre as mudanças, está a que visa permitir que a autorização

para reduzir a 12% a carga tributária nas operações promovidas pelo estabelecimento
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industrial  com ferros,  aços e  materiais  de  construção,  que se  encontra  em vigor,

alcance também as operações promovidas pelos centros de distribuição pertencentes

ao mesmo contribuinte. Isso porque diversas empresas, por questões operacionais e

de logística, não promovem a venda de seus produtos por meio do estabelecimento

industrial,  mas, sim, por meio de seus centros de distribuição. Propõe-se autorizar

também  a redução  para  até  0% da  carga  tributária  nas  operações  internas  com

concreto  cimento  ou  asfáltico  destinados  a  construtora  para  emprego  em  obra

pública,  para  reduzir  os  custos  de  obras  públicas,  e  nas operações internas  com

capacete para motociclista, para favorecer a utilização do equipamento de segurança,

bem como redução para até 0% da carga tributária para incentivar a instalação, em

território mineiro, de estabelecimentos industriais que gerem empregos no Estado.

O  substitutivo  promove  também  alteração  no  art.  12-A,  quer  o  projeto  original

pretende inserir na Lei nº 6.763, de 1975, com o objetivo de retirar as operações com

cigarros embalados em maço do rol das mercadorias sujeitas ao adicional de alíquota

do ICMS destinado a financiar o Fundo de Combate à Pobreza, a fim de evitar que

um eventual aumento de preço desses produtos implique o avanço do mercado ilegal

e, por consequência, uma queda nas vendas e na arrecadação tributária do setor.

Outra alteração tem como objetivo esclarecer que, nas hipóteses em que houver a

previsão de responsabilidade por substituição tributária pela retenção e recolhimento

do  imposto,  tal  responsabilidade  será  aplicada,  inclusive,  para  recolhimento  do

adicional de alíquota devido.

Propõe-se a inclusão do art. 38-A na Lei nº 6.763, de 1975, para permitir  que o

Poder  Executivo  estabeleça  forma  simplificada  de  restituição  de  valores

indevidamente recolhidos a título de ICMS pelo prestador de serviço de comunicação,

tendo em vista a grande frequência de pagamentos indevidos a título de ICMS por

prestações contestadas pelos consumidores do serviço.

São  propostas  alterações  para  aperfeiçoar  as  normas  relativas  à  concessão,

suspensão e cancelamento de inscrição estadual e ao regime especial de controle e

fiscalização, para dificultar a prática de fraudes fiscais que geram prejuízos aos cofres

públicos, bem como permitir  que o contribuinte mineiro aproprie créditos de ICMS

relativos a operações ou prestações realizadas ao abrigo de incentivo ou benefício
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fiscal  concedido  em desacordo com a  Constituição da República,  desde que tais

operações  ou  prestações  tenham  ocorrido  antes  da  divulgação  do  incentivo  ou

benefício em resolução do Secretário de Estado de Fazenda.

Também  são  propostas  alterações  nas  normas  relativas  a  penalidades.  São

estabelecidos condição e limite para a redução da multa devida pela falta de entrega,

ou  entrega em desacordo  com a  legislação,  de  arquivos  eletrônicos  referentes  à

emissão de documentos  fiscais  e à  escrituração de livros  fiscais,  por  decisão do

órgão julgador administrativo, para estimular o cumprimento da obrigação tributária no

menor  prazo  possível,  evitando-se  que  a  multa  seja  dispensada  quando  não

entregues os arquivos ou sanadas as irregularidades. Promove-se a adequação dos

dispositivos que tipificam penalidades por descumprimento de obrigações tributárias

às implicações decorrentes da alteração da sistemática de emissão de documento

fiscal  em papel  por  documento fiscal  eletrônico e da  implantação da Escrituração

Fiscal Digital. É estabelecido limite para o valor da multa por emissão de documento

com  falta  de  qualquer  requisito  ou  indicação  exigida  em  regulamento  ou  com

indicações insuficientes ou incorretas, bem como impressão de documento fiscal em

desacordo com a autorização da repartição competente, com o objetivo de evitar que

o  valor  da  penalidade  aplicada  seja  excessivamente  desproporcional  ao  valor  do

imposto incidente nas operações correspondentes.  São estabelecidas penalidades

aplicáveis  ao  contribuinte  substituído,  nas  operações  com  mercadorias  sujeitas  à

substituição tributária, de modo a evitar condutas lesivas aos cofres públicos.

Outra alteração proposta na legislação tributária pretende disciplinar a norma geral

antielisão, incluída no Código Tributário Nacional (CTN), que prevê que “a autoridade

administrativa  poderá  desconsiderar  atos  ou  negócios  jurídicos  praticados  com  a

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos

elementos  constitutivos  da  obrigação  tributária,  observados  os  procedimentos  a

serem estabelecidos em lei ordinária”. O objetivo é tornar o sistema tributário o mais

igualitário  e  neutro  possível.  O  montante  do  tributo  recolhido  em  determinada

circunstância  não  pode  ser  diferente  em  razão  da  forma  como  o  negócio  foi

exteriorizado.

Pretende-se também convalidar os procedimentos realizados, de 12 a 26 de agosto
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de  2011,  nas  operações  com medicamentos  e  outros  produtos  farmacêuticos,  de

modo a assegurar que os descontos incondicionais, amplamente praticados no setor,

não  sejam  considerados  no  cálculo  da  substituição  tributária  no  período

compreendido entre o início da vigência da regra geral para o cálculo da substituição

tributária que inclui o valor desses descontos na base de cálculo do imposto e o início

da  vigência  da  norma  que  criou  a  exceção  para  o  setor  de  medicamentos.  O

substitutivo propõe, ainda, autorizar o pagamento, com os benefícios do Programa de

Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS – PPE II -, de créditos

tributários  do  ICMS apropriados  indevidamente,  tendo em vista  que  decorrem de

operações ou prestações beneficiadas com incentivos fiscais concedidos por outros

Estados em desacordo com a Constituição.

O substitutivo pretende ainda estabelecer a aplicação do percentual mínimo de 1%

de juros de mora, decorrentes do não recolhimento de tributo e multa nos prazos

fixados na legislação, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o

dia anterior ao de seu efetivo pagamento, até o dia 31 de dezembro de 2011. Após

esta data a taxa de juros passa a acompanhar a política tributária da União de não

exigência  do  referido  percentual.  Cabe  esclarecer  que  o  critério  adotado  para

cobrança dos débitos fiscais federais, inclusive às contribuições sociais arrecadados

pelo INSS, com a edição da Lei Federal nº 9.065, de 1995, art. 13, passou a ser a

SELIC. No entanto, o § 3º do art. 84 da Lei Federal nº 8.981, de 1995 estabelece o

percentual mínimo de 1% de juros de mora para os tributos e contribuições sociais

arrecadados pela Secretaria  da Receita Federal.  A Lei Federal nº 9.430, de 1996,

efetuou mudança explícita no critério adotado para cobrança dos débitos fiscais, no

tocante  à  aplicação  da  multa  de  mora,  e  nada  dispôs  em  relação  ao  referido

percentual mínimo. Não obstante não tenha sido promovida a revogação do § 3º, art.

84 da Lei Federal nº 8.981, de 1995, muitas dúvidas têm sido suscitadas acerca da

aplicação deste percentual mínimo. Por outro lado, a União, apesar da vigência do

mencionado  §  3º,  tem  adotado  a  política  tributária  de  não  exigência  do  referido

percentual.

Cabe salientar que o substitutivo incorpora o teor da Emenda nº 1, apresentada por

esta Comissão, que propõe incluir a laje pré-moldada no rol das mercadorias que
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poderão ter a carga tributária reduzida para até 0%.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.447/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, e pela rejeição das Emendas nº

2 a 10 apresentadas em Plenário.

Esclarecemos  que,  com a  a  aprovação do Substitutivo  nº  1,  fica  prejudicada  a

Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 20 do art. 12, os §§ 4º e 7º do art. 24, o inciso II do art. 53, os incisos

XXX e XXXII do art. 54, o inciso VII e os §§ 2º e 3º do art. 55 e o art. 205 da Lei nº

6.763, de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (…)

§ 20 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas cerâmicas, manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita.

(…)

Art. 24 - (…)

§  4º  –  Para  a  concessão  de  inscrição  do  estabelecimento  no  Cadastro  de

Contribuintes poderão ser exigidos:

(…)

§ 7º - (…)

V - (…)

b)  aquisição,  distribuição,  transporte,  estocagem  ou  revenda  de  combustível

adulterado ou desconforme;

(…)

Art. 53 (…)
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II  – o valor  das operações ou das prestações realizadas ou da base de cálculo

estabelecida pela legislação;

(…)

Art. 54 - (…)

XXX  –  por  imprimir,  mandar  imprimir,  utilizar,  inutilizar  ou  cancelar  formulário

destinado a impressão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados,

bem  como  por  confeccionar,  mandar  confeccionar,  utilizar,  armazenar,  distribuir,

inutilizar  ou  cancelar  formulário  de  segurança  em  desacordo  com  a  legislação

tributária  –  500  (quinhentas)  Ufemgs  por  formulário,  sem  prejuízo  da  inutilização

destes;

(…)

XXXII – por deixar de cancelar formulário de segurança em branco ou autorização

para  sua  confecção,  na  forma  definida  na  legislação  tributária,  na  hipótese  de

desistência  pelo  contribuinte  de  sua  autorização  para  imprimir  e  emitir

simultaneamente documentos fiscais por processamento eletrônico de dados ou para

imprimir documentos fiscais eletrônicos – 500 (quinhentas) Ufemgs por formulário ou

autorização;

(…)

Art. 55 - (…)

VII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou a prestação:

a – importância diversa do efetivo da operação ou da prestação – 40% (quarenta

por cento) do valor da diferença apurada;

b – valor da base de cálculo da substituição tributária menor do que a prevista na

legislação, em decorrência de aposição, no documento fiscal, de importância diversa

do efetivo valor da prestação ou da operação própria – 40% (quarenta por cento) do

valor da diferença apurada da base de cálculo da substituição tributária;

c – valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, relativamente à

prestação  ou  operação  própria  ou  à  substituição  tributária,  nas  hipóteses  não

abrangidas pelas alíneas anteriores – 20% (vinte por cento) do valor da diferença

apurada;

(…)
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§ 2º – Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX do “caput”, observado, no que

couber, o disposto no § 3º deste artigo, a multa fica limitada a duas vezes e meia o

valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo ser inferior a 15%

(quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive quando amparada

por isenção ou não incidência.

§ 3º – Nas hipóteses dos incisos II, VI, XVI, XIX e XXIX do “caput” deste artigo,

quando a infração for constatada pela fiscalização no trânsito da mercadoria, a multa

fica limitada a  duas vezes e  meia o valor  do  imposto  cobrado na autuação,  não

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação,

inclusive quando amparada por isenção ou não incidência.

(...)

Art. 205 – Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a

ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de

obrigação tributária serão desconsiderados, para fins tributários, pelo Auditor Fiscal

da Receita Estadual.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurídicos em

que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”.

Art. 2º – O art. 12, o art. 24 e seus §§ 4º e 7º, e os arts. 28, 52 e seus § 1º, 53, 54,

55 e 160 – A da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar acrescidos dos seguintes

dispositivos:

“Art. 12 - (…)

§ 30 - (…)

XLIV – telhas plásticas.

(…)

§ 62 – Fica o Poder  Executivo autorizado na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga tributária

nas operações internas com kit para gás natural veicular – GNV.

§ 63 – Fica o Poder  Executivo autorizado na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com feijão.

§ 64 – As reduções a que se ferem os §§ 23 e 24 deste artigo aplicam-se também
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nas operações internas promovidas por centro de distribuição de mesma titularidade

do estabelecimento industrial com mercadorias por este produzidas.

§ 65 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com concreto cimento ou asfáltico destinados a construtora

para  emprego  em  obra  pública  contratada  mediante  licitação  pela  administração

pública federal para manutenção, reparo ou construção de rodovias federais ou pela

administração pública estadual.

§ 66 – Observado o disposto nos §§ 67 e 68 deste artigo, fica o Poder Executivo

autorizado, nos prazos e condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0%

a carga tributária.

I – na operação interna com mercadorias que, nos termos da legislação do imposto,

sejam  consideradas  bens  alheios  à  atividade  do  estabelecimento  ou  não  se

enquadrem  no  conceito  de  matéria-prima,  produto  intermediário  ou  material  de

embalagem, destinada a estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado;

II  –  na  entrada,  decorrente  de  importação  do  exterior,  promovida  por

estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado, das mercadorias de que

trata o inciso I deste artigo, exceto materiais de construção.

§ 67 – Para aplicação do dispostos no § 66 deste artigo será observado o seguinte:

I – o estabelecimento industrial em fase de instalação deverá:

a) ser signatário de protocolo de intenções firmado com o Estado;

b)  atuar  na  fabricação  de  produtos  relacionados  na  Parte  5  do  Anexo  XII  do

Regulamento  do  ICMS, aprovado pelo  Decreto nº  43.080 de 13 de dezembro  de

2002;

c) apresentar compromisso de geração de, pelo menos, mil e quinhentos empregos

diretos, no prazo de três anos contado do início de sua produção;

II – a redução será concedida:

a) a requerimento do interessado, que, na hipótese do inciso II do § 66, justificará a

necessidade de importação da mercadoria;

b) mediante regime especial, que será submetido, no que couber, ao disposto nos

§§ 1º a 6º do art. 225 desta lei;
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III – a saída promovida com a redução da carga tributária não ensejará o estorno de

crédito de ICMS.

§ 68 – No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67

deste artigo, o estabelecimento industrial  em fase de instalação no Estado deverá

recolher, proporcionalmente à diferença que faltar para completar o número de mil e

quinhentos empregos diretos, o imposto dispensado em razão da redução de carga

tributária de que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até

o último dia útil do mês subsequente àquele em que se verificar o descumprimento.

§ 69 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com capacete para motociclista.

(…)

Art. 24 - (…)

§ 4º - (…)

IV – oferecimento de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, na forma

prevista em regulamento,  na hipótese de antecedentes fiscais  que desabonem as

pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou controladas,

ou ainda seus sócios.

(…)

§ 7º - (…)

IV - (…)

c) a participação em organização ou associação constituída com a finalidade de

implementar esquema de evasão fiscal mediante artifícios envolvendo a dissimulação

de atos, negócios ou pessoas, potencialmente lesivos ao erário;

d) a produção, aquisição, comercialização, distribuição, transporte ou estocagem de

mercadorias falsificada ou adulterada;

e) a utilização como insumo, comercialização ou estocagem de mercadoria objeto

de contrabando ou descaminho;

V - (…)

d) débitos inscritos em dívida ativa em nome do estabelecimento, sem exigibilidade

suspensa, com valor superior ao capital integralizado;
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VI – exigida garantia  ao cumprimento das obrigações tributárias na hipótese de

superveniência dos fatos previstos no inciso IV do § 4º deste artigo e essa não for

oferecida no prazo estipulado;

VII – o contribuinte encontre-se em situação da inadimplência fraudulenta, assim

entendida a falta de recolhimento de débito tributário vencido relativo a imposto já

retido por substituição tributária;

VIII – o contribuinte praticar operações incompatíveis com seu objeto social, com

sua capacidade financeira ou com as condições físicas de seu estabelecimento.

(…)

§ 9º – Em substituição ou complemento à garantia exigida nos termos do inciso IV

do §  4º  deste artigo,  o  contribuinte  poderá  ser  submetido  ao  regime especial  de

controle e fiscalização previsto no art. 52 desta Lei.

(…)

Art. 28 - (…)

§ 7º  – Na hipótese de que trata o § 5º  deste artigo,  fica o destinatário  mineiro

autorizado a apropriar o crédito decorrente de operação ou prestação ocorrida até a

data em que o incentivo ou benefício for divulgado em resolução do Secretário de

Estado de Fazenda, exceto nas seguintes hipóteses, nos termos do regulamento:

I – entrada decorrente de operação de transferência;

II – entrada decorrente de operação promovida por empresa interdependente; e

III  –  demais  situações  em  que  o  destinatário  mineiro  comprovadamente  tenha

ciência do incentivo ou benefício fiscal concedido ao remetente.

(…)

Art. 52 - (…)

XVII – utilizar documento fiscal falso ou ideologicamente falso.

§ 1º - (…)

VII  –  atribuição  da  responsabilidade  pela  retenção  e  recolhimento  do  imposto

devido  pelas  operações  subsequentes  com  mercadorias  sujeitas  ao  regime  da

substituição  tributária  de  que  trata  o  art.  22  desta  Lei,  ainda  que  previamente

destacado ou informado o imposto no documento fiscal de aquisição da mercadoria,

hipóteses  em  que  será  admitida  a  apropriação,  como  crédito,  do  imposto
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comprovadamente recolhido nas operações anteriores.

Art. 53 - (…)

V – o valor  do  imposto  a ser  informado em documento  fiscal  por  exigência  da

legislação.

(…)

§ 13 – A multa prevista no inciso XXXIV do art. 54, além das reduções previstas no

§ 9º,  poderá  ser reduzida na  forma do § 3º  deste artigo a até,  no máximo,  50%

(cinquenta por cento) do valor, ficando a redução condicionada a que seja sanada a

irregularidade e efetuado o pagamento integral no prazo de trinta dias contados da

publicação da decisão irrecorrível do órgão julgador administrativo.

Art. 54 - (…)

XLI – por deixar de solicitar a inutilização de número de documento fiscal eletrônico

– 50 (cinquenta) Ufemgs por número;

XLII – por solicitar após o prazo previsto em regulamento a inutilização de número

de documento fiscal eletrônico – 25 (vinte e cinco) Ufemgs por número;

XLIII  –  por  deixar,  o  destinatário,  relativamente  ao  documento  fiscal  eletrônico

emitido  por  terceiro,  de  confirmar  a  operação,  informar  seu  desconhecimento  ou

informar a devolução das mercadorias, na forma e condições previstas na legislação

tributária – 100 (cem) Ufemgs por documento;

XLIV – por utilizar para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação do

serviço de transporte documento auxiliar de documento fiscal eletrônico:

a) sem constar código de barra ou com código de barra fora dos padrões definidos

na legislação pertinente ou ilegível para leitura ótica – 200 (duzentas) Ufemgs por

documento;

b) sem constar chave de acesso do documento fiscal eletrônico – 200 (duzentas)

Ufemgs por documento;

c) sem constar protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico ou, quando

impresso em formulário de segurança, representação numérica do respectivo código

de barra – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

d) impresso em contingência sem a utilização de formulário de segurança, quando

exigido  pelo  regulamento,  desde  que  o  documento  fiscal  eletrônico  relativo  à
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operação ou à prestação tenha sido autorizado antes do início de ação fiscal – 200

(duzentas) Ufemgs por documento;

e) constando informações divergentes das contidas no correspondente documento

fiscal eletrônico, ressalvadas as hipóteses para as quais haja previsão de penalidade

específica – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

f) em desacordo com outras exigências previstas na legislação para as quais não

haja penalidade específica nesta lei – 25 (vinte e cinco) Ufemgs por documento;

XLV  –  por  transportar  mercadoria  ou  por  realizar  a  prestação  de  serviço  de

transporte sem portar o documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, desde que

o  documento  fiscal  relativo  à  operação  ou  prestação  tenha  sido  autorizado

eletronicamente  antes  do  início  de  ação  fiscal  –  200  (duzentas)  Ufemgs  por

documento;

XLVI – por deixar,  o destinatário de documento fiscal eletrônico, de comunicar à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  no  prazo  previsto  em  regulamento,  a

impossibilidade de confirmação da existência da autorização de uso do documento

fiscal eletrônico emitido em contingência – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

XLVII – por utilizar os sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos em

desacordo com as normas previstas em regulamento para garantir a estabilidade dos

ambientes de produção, desde que não configurada a conduta do inciso XXI deste

artigo – 1.000 (mil) Ufemgs por constatação.

(…)

§ 4º – Na hipótese do inciso VI do “caput” deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação, não podendo ser inferior a

15% (quinze por cento) do valor da operação, inclusive quando amparada por isenção

ou não incidência.

Art. 55 - (…)

XXXVI – por transmitir informação em meio digital contendo dados falsos quanto à

aquisição de energia  elétrica em ambiente de  contratação livre – 100% (cem por

cento) do valor das operações de aquisição de energia elétrica no respectivo período;

XXXVII – por deixar de consignar, em documento fiscal que acobertar a operação

ou  a  prestação,  ainda  que  em  virtude  de  incorreta  aplicação  do  diferimento,
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suspensão,  isenção  e  não  incidência,  a  base  de  cálculo  prevista  na  legislação,

relativamente à prestação ou operação própria à substituição tributária – 20% (vinte

por cento) do valor da base de cálculo;

XXXVIII  –  por  cancelar  documento fiscal  eletrônico  ou  informação eletrônica  de

registro de saída de documento fiscal eletrônico após a saída da mercadoria ou o

início da prestação do serviço – 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou

da prestação;

XXXIX – por cancelar documento fiscal eletrônico relativo a operação ou prestação

não ocorrida, após o prazo para cancelamento previsto em regulamento - 20% (vinte

por cento) do valor da operação ou da prestação;

XL – por utilizar para acompanhar o transporte de mercadoria ou da prestação de

serviço de transporte documento auxiliar de documento fiscal eletrônico com valores

do  dados  do  destinatário  que  não  correspondam  ao  constante  no  respectivo

documento fiscal eletrônico – 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou

prestação;

XLI  –  por  informar  Declaração  Prévia  de  Emissão  de  Contingência  com  valor

divergente do respectivo documento fiscal eletrônico – 40% (quarenta por cento) do

valor da diferença;

XLII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação, a

título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido ou

apurado por substituição tributária, valor superior ao do imposto total que incidiu nas

operações  com a  mercadoria  –  50% (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  diferença

apurada;

XLIII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação,

a  título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido

ou apurado por substituição tributária, valor superior ao do reembolso de substituição

tributária – 50% (cinquenta por cento) do valor da diferença apurada.

(…)

§ 5º – Na hipótese dos incisos II e XVI, quando a infração for apurada pelo Fisco,

com base exclusivamente em documento e nos lançamentos efetuados na escrita

fiscal ou comercial do contribuinte, se o desacobertamento decorrer da emissão ou
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utilização de documento fiscal desautorizado, em virtude de o emitente ter se tornado

obrigado à emissão de documento fiscal eletrônico, a penalidade será de 3% (três por

cento) do valor da operação ou da prestação, observado o disposto no § 1º.

§ 6º – As penalidades a que se referem os incisos II e XVI aplicam-se, inclusive, às

hipóteses em que o remetente ou prestador não obtiver previamente a autorização de

uso do documento fiscal eletrônico correspondente à operação ou à prestação ou

quando o documento gerado em contingência não for transmitido nas hipóteses em

que tal obrigação esteja prevista em regulamento.

(…)

Art. 160-A – (…)

VII  –  da  falta  de  autorização  do  documento  fiscal  eletrônico  gerado  em

contingência.”.

Art. 3º – A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida dos seguintes arts. 12-A, 38-A, 39-A

e 205-A:

“Art.  12-A  –  As  alíquotas  previstas  para  as  operações  internas  com  bebidas

alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de melaço, com cervejas sem álcool, com

cigarros, exceto os embalados em maço, com produtos de tabacaria e com armas,

inclusive quando estabelecidas no regulamento do imposto, serão acrescidas, até 31

de dezembro de 2015, de dois pontos percentuais para os fins do disposto no § 1º do

art.  82  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil.

§ 1º – O valor do imposto decorrente do adicional de alíquota de que trata o “caput”

não será utilizado ou considerado para efeitos do cálculo de quaisquer benefícios ou

incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou fiscais.

§ 2º  – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a excluir as operações de que trata o “caput” da aplicação

do adicional de alíquota estabelecido neste artigo.

§ 3º – A forma e as condições de destaque, escrituração, apuração e recolhimento

do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o “caput” serão estabelecidos

em  regulamento,  podendo  prever  o  destaque,  a  escrituração,  a  apuração  e  o

recolhimento, em separado, do referido valor.
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§ 4º – A responsabilidade por substituição tributária prevista no art.  22 desta lei

aplica-se ao  adicional de alíquota de que trata o “caput” deste artigo.

(…)

Art.  38-A – O Poder  Executivo,  nos termos do regulamento,  poderá estabelecer

forma simplificada de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS

pelo prestador de serviço de comunicação.

Parágrafo único – Para os efeitos do disposto neste artigo, o valor a ser restituído

poderá  ser  calculado  e  apropriado  pelo  sujeito  passivo  em  sua  escrita  fiscal,

aplicando-se  determinado  percentual  sobre  o  valor  do  imposto  destacado  no

documento relativo à prestação de serviço de comunicação.

(…)

Art. 39-A – A validade do documento fiscal eletrônico emitido em contingência fica

condicionada à transmissão do respectivo arquivo digital à Secretaria de Estado de

Fazenda e à sua autorização de uso,  nas hipóteses em que tal  obrigação esteja

prevista em regulamento.

(…)

Art. 205-A – São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que

visem a reduzir  o valor  de tributo, a evitar  ou a postergar o seu pagamento ou a

ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos

constitutivos da obrigação tributária.

§ 1º – Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico levar-se-á em conta, entre

outras, a ocorrência de:

I – falta de propósito negocial; ou

II – abuso de forma.

§ 2º – Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma

mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para

a prática de determinado ato.

§ 3º – Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma

jurídica a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado

econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.

§ 4º – A defesa do sujeito passivo contra a desconsideração do ato ou negócio
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jurídico  previsto  no  “caput”  deste  artigo  deverá  ser  feita  juntamente  com  a

impugnação ao lançamento do crédito tributário, na forma e no prazo previstos na

legislação que regula o contencioso administrativo fiscal.

§  5º  –  O  órgão  julgador  administrativo  julgará  em  preliminar  a  questão  da

desconsideração do ato ou negócio jurídico.

§ 6º – O tributo exigido, nos termos deste artigo, poderá ser quitado, até o termo

final do prazo para impugnação, acrescido apenas de juros e multa de mora.”.

Art. 4º – Ficam convalidadas as operações realizadas no período de 12 a 26 de

agosto de 2011 em conformidade com a previsão contida no § 5º do art. 59 da Parte 1

do Anexo XV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002.

Art. 5º – O crédito tributário, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança, relativo a estorno de crédito de ICMS decorrente do

recebimento de mercadorias ou serviços em operações ou prestações interestaduais,

realizadas até a data de publicação desta lei, abrigadas por incentivo ou benefício

fiscal ou financeiro vinculado ao imposto, concedido ou autorizado por outra unidade

da Federação sem observância do disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art.

155 da Constituição da República, poderá ser quitado, no prazo de até 90 dias da

publicação desta lei, com os benefícios do Programa de Parcelamento Especial de

Crédito Tributário relativo ao ICMS – PPE II, instituído pelo Decreto nº 45.358, de 4 de

maio de 2010, nos termos do regulamento.

Art. 6º – O disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 6. 763, de 26 de dezembro de 1975,

e no art. 7º desta lei, não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de

importâncias já recolhidas.

Art. 7º – Para os efeitos no disposto no “caput” do art. 226 da Lei nº 6.763, de 1975,

até o dia 31 de dezembro de 2011, prevalece o limite mínimo de juros de mora de que

trata o § 3º do art. 84 da Lei Federal nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 8º – Ficam revogados os incisos I a VI do § 31 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de seu publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na
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alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil,

relativamente ao art. 12-A da Lei nº 6.763, de 1975.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ulysses Gomes - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2011

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4º

do  art.  64  da  Constituição  do  Estado,  promulga  a  seguinte  emenda  ao  texto

constitucional:

Art.  1º  – O art.  256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 256 – São considerados:

I – data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de Tiradentes;

II – Dia de Minas o dia 16 de julho;

III – Dia dos Gerais o dia 8 de dezembro.

§ 1º – As semanas em que recaírem os dias 16 de julho e 8 de dezembro serão

denominadas  Semana  de  Minas  e  Semana  dos  Gerais,  respectivamente,  e

constituirão períodos de celebrações cívicas em todo o território do Estado.

§ 2º – A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Ouro

Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Mariana no dia 16 de julho e para a cidade

de Matias Cardoso no dia 8 de dezembro.".

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

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  7  de  dezembro  de 2011;  223º  da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado José Henrique – 1º-Vice-Presidente

Deputado Inácio Franco – 2º-Vice-Presidente

Deputado Paulo Guedes – 3º-Vice-Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

Deputado Jayro Lessa – 3º-Secretário
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ATAS

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158/2011

(encaminhando emendas aos Projetos de Lei nºs 2.700, 2.701, 2.703 e 2.661/2011 e

encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.727,  2.728,  2.729,  2.730  e  2.731/2011,

respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.732  a  2.741/2011  -

Requerimentos nºs 2.063 a 2.126/2011 - Representações nºs 1 e 2 - Requerimento

das Comissões de Participação Popular e de Transporte (4) e dos Deputados Tiago

Ulisses  e  Célio  Moreira  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de

Participação Popular  (5),  de  Turismo e de Defesa do Consumidor  -  Questões  de

ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia,  Ulysses

Gomes e Paulo Guedes -  Registro de presença -  Questões de ordem -  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Votação  de

Requerimentos:  Requerimentos  da  Comissão  de Transporte  (4)  e  dos  Deputados

Tiago  Ulisses  e  Célio  Moreira;  aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de

Proposições: Requerimento do Deputado Duarte Bechir; aprovação - Discussão, em

2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21/2011;  encerramento  da

discussão; inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda à

Constituição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 955/2011; encerramento

da  discussão;  questão  de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  de  quórum;

existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;  votação  do

projeto;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.007/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.087/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº 2.220/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.572/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Suspensão e
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reabertura da reunião - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Paulo  Guedes  -  Dilzon  Melo  -  Jayro  Lessa  -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro

-  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Almir Paraca, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:
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“MENSAGEM Nº 150/2011*

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, a presente emenda ao Projeto de Lei nº 2.700/2011.

A Emenda objetiva proceder a adequação do nome da instituição financeira para

figurar conforme solicitação de seu representante legal.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.700, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

Dê-se ao Preâmbulo e ao “caput” do artigo 1º do Projeto de lei nº 2.700, de 2011, a

seguinte redação:

'Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco

Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento - BIRD, o Banco Credit Suisse

AG e a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, destinados a reestruturação da

dívida CRC/CEMIG e dá outras providências.'

“Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, em

moeda  estrangeira,  com  o  Banco  Internacional  para  Reconstruções  e

Desenvolvimento  -  BIRD,  e  o  Banco Credit  Suisse  AG até  o  valor  equivalente  a

US$1,750,000,000.00 (um bilhão setecentos e cinquenta milhões de dólares norte-

americanos), bem como com a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, até o

valor  equivalente  a  €  300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  euros),  destinados  à

reestruturação  da  dívida  de  responsabilidade  do  Estado  oriunda  do  Termo  de

Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a

Compensar  -  CRC  -,  assinado  com  a  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  -

CEMIG - em 31 de maio de 1995, ao amparo da Lei  Federal nº 8.724, de 28 de

outubro de 1993, de que trata os seguintes Programas:'”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.700/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 151/2011*

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, a presente emenda ao Projeto de Lei nº 2.701/2011.

A Emenda objetiva proceder a adequações do valor da operação de crédito a fim de

compatibilizá-los às ações incorporadas no referido Projeto de Lei.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.701, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

Dê-se ao artigo 1º e seu parágrafo único do Projeto de lei nº 2.701, de 2011, a

seguinte redação:

'Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, no

valor  equivalente  a até US$700.000.000,00 (setecentos  milhões de  dólares norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Minas Logística e Segurança Pública.

Parágrafo  único  -  A operação  de  que  trata  o  'caput'  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial, as ações definidas na

Lei 19.417, de 3 de janeiro de 2011, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI, a seguir relacionadas:

I - Infraestrutura Rodoviária;

II - Mobilidade e Logística;

III - Segurança;

IV - Segurança Pública;

V - Administração Fazendária.'”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.701/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 152/2011*

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, a presente emenda ao Projeto de Lei nº 2.703/2011.

A Emenda objetiva proceder a adequação do valor da operação de crédito às novas

tratativas firmadas com o referido agente financeiro da operação.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.703, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

Dê-se ao artigo 1º do Projeto de lei nº 2.703, de 2011, a seguinte redação:

'Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, junto ao Japan Bank for International Cooperation - JBIC, no valor

equivalente  a  até  US$300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Minas Logística.'”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.703/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 153/2011*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de lei nº 2.661, de 2011, que fixa o efetivo

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - para o ano de 2011.

A emenda ora encaminhada decorre da necessidade de ajuste do efetivo do Corpo

de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.307, de 2006,

à demanda existente por cargos na instituição, tendo em vista dispositivos da Lei
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Complementar nº 95, de 2007, que alteraram as regras de promoção e instituíram

novos quadros no âmbito do CBMMG.

Destaco que a proposta não altera o quantitativo total de cargos do CBMMG, mas

apenas promove um remanejamento nos quadros da instituição, mediante extinção

de vagas de Soldado do Quadro de Praças e criação de vagas para Segundo Tenente

do Quadro de Oficiais, para as graduações do Quadro de Oficiais Complementares e

do Quadro de Oficiais Especialistas, para Soldado do Quadro de Praças Especialistas

e para Segundo Sargento do Quadro de Praças.

Anoto,  por fim, que os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de lei nº 2.661, de 2011.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos e o Anexo II ao Projeto de Lei nº

2.661, de 2011:

Art. … - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - é de

7.999  (sete  mil  novecentos  e  noventa  e  nove)  militares,  para  o  ano  de  2011,

distribuídos nos cargos de Oficiais e Praças,  conforme os Quadros constantes no

Anexo II desta lei.

Art.  … -  A distribuição e o detalhamento do efetivo nas Unidades do Corpo de

Bombeiros Militar, no Tribunal de Justiça Militar, no Gabinete Militar do Governador do

Estado, no Gabinete do Vice-Governador do Estado, na Coordenadoria Estadual de

Defesa  Civil  e  em  outros  órgãos  do  Estado  serão  definidos  no  Quadro  de

Organização e Distribuição - QOD, aprovado por meio de Resolução do Comandante-

Geral.

Art. … - O número de militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais (QOBM) e

de Praças (QPBM) do Corpo de Bombeiros Militar será de até 10% (dez por cento) do
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efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros.

ANEX0 II

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2011.)

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DO CBMMG

I - TOTAL DO EFETIVO DO CBMMG POR QUADRO

* - O total do efetivo do CBMMG por quadro foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 8.12.2011.

II - DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO POR POSTOS NOS QUADROS

* - A distribuição do efetivo por postos nos quadros do CBMMG foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 8.12.2011.

III - DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO POR GRADUAÇÕES NOS QUADROS

* - A distribuição do efetivo por graduações nos quadros do CBMMG foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 8.12.2011.

OFÍCIO

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,

Informo a V. Exa. que a emenda ao Projeto de Lei nº 2.661/2011, que fixa o efetivo

da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  o  ano  de  2011  prevê  um

remanejamento de vagas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar  do Estado de

Minas Gerais, mantendo, no entanto, o quantitativo total de cargos previsto na Lei nº

16.307, de 2006. A proposta tem a finalidade de viabilizar as promoções previstas

para 2012 e adequar seus quadros do CBBMG às modificações instituídas pela Lei

Complementar nº 95, de 2007.

O impacto financeiro potencial correspondente ao valor total da remuneração dos

cargos criados, subtraído da remuneração de todos os cargos extintos, corresponde a

R$674.263,32 mensais e R$8.950.410,20 anuais, produzindo efeitos sobre a folha de

pagamento somente a partir de 2012.

Destaco que os acréscimos à folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo,

em virtude da alteração no efetivo do CBBMG prevista na emenda do Projeto de Lei

nº 2.661/2011 estão em conformidade com os limites das despesas determinadas

pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.661/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 154/2011*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, Projeto de lei que institui a Bolsa São Francisco com

o  objetivo  de  incentivar  e  propagar  tecnologias  sociais  junto  às  comunidades

ribeirinhas em trechos do Rio São Francisco, localizados no território do Estado.

A Bolsa São Francisco será destinada a agentes comunitários ribeirinhos do Rio

São  Francisco  que,  no  desempenho  de  tecnologias  sociais,  sejam  capazes  de

promover a formação, a integração e a difusão de valores, interesses e saberes das

populações  local  e  regional,  com  o  objetivo  de  difundir  métodos  potencialmente

redutores das desigualdades socioeconômicas e fomentadores do desenvolvimento

sustentável naquelas localidades.

Tecnologia  social  são  técnicas,  práticas  ou  metodologias  constituídas  pelo

conhecimento resultante da vivência e da experiência locais ou regionais e utilizadas

por pessoas da localidade na produção, circulação, repartição e consumo de produtos

ou serviços que refletem, de modo sustentável e inovador, a integração dos membros

da comunidade,  entre si  e  junto  ao meio  ambiente,  no intuito  de solucionar  seus

problemas,  de  satisfazer  suas  necessidades  socioeconômicas,  de  fomentar  a

inclusão social e de promover a melhoria das condições de vida.

Os  agentes  beneficiários  da  Bolsa  São  Francisco  serão  pessoas  naturais

devidamente  cadastradas  e  admitidas  em  projeto  de  ação  governamental  voltado

para o estímulo e a propagação de tecnologias sociais identificadas na cultura e nas

práticas das populações ribeirinhas do Rio São Francisco. A concessão do incentivo

financeiro está condicionada à aprovação de projetos pela Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, a quem competirá a realização de
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estudos,  pesquisas,  atividades  de  extensão  e  de  desenvolvimento  de  produtos,

técnicas  ou  metodologias  reaplicáveis,  que  representem  soluções  para  o

desenvolvimento social e melhoria das condições de vida da população, conciliando

saberes populares com conhecimento técnico-científico.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.727/2011

Institui a Bolsa São Francisco com o objetivo de incentivar e propagar tecnologias

sociais junto às comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco.

Art.  1º  -  Fica  criada  a  Bolsa  São  Francisco  destinada  a  agentes  comunitários

ribeirinhos do Rio São Francisco que, no desempenho de tecnologias sociais, sejam

capazes de promover a formação, a integração e a difusão de valores, interesses e

saberes  das  populações  local  e  regional,  com  o  objetivo  de  difundir  métodos

potencialmente  redutores  das  desigualdades  socioeconômicas  e  fomentadores  do

desenvolvimento sustentável naquelas localidades.

Parágrafo único - Os agentes beneficiários da Bolsa São Francisco serão pessoas

naturais devidamente cadastradas e admitidas em projeto de ação governamental

voltado para o estímulo e a propagação de tecnologias sociais identificadas na cultura

e nas práticas das populações ribeirinhas do Rio São Francisco, nos termos do art.

3º.

Art.  2º  -  Entende-se por  tecnologia social  as  técnicas, práticas ou metodologias

constituídas  pelo  conhecimento  resultante  da  vivência  e  da  experiência  locais  ou

regionais e utilizadas por pessoas da localidade na produção, circulação, repartição e

consumo de produtos ou serviços que refletem, de modo sustentável e inovador, a

integração dos membros da comunidade, entre si e junto ao meio ambiente, no intuito

de solucionar seus problemas, de satisfazer suas necessidades socioeconômicas, de

fomentar a inclusão social e de promover a melhoria das condições de vida.

Art. 3º - A Bolsa São Francisco consiste na concessão, pelo Estado, de incentivo

financeiro  a trabalhadores e agentes comunitários ribeirinhos do Rio São Francisco
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que sejam promotores de tecnologias sociais passíveis de serem reproduzidas em

âmbito local e regional, com o objetivo de:

I  –  fomentar  e  difundir  ações,  programas  e projetos  comunitários  de  tecnologia

social que visem:

a) racionalizar o uso de recursos da região;

b) proteger e preservar as áreas ribeirinhas do Rio São Francisco;

c) agregar valor aos produtos, serviços e processos de produção da região;

d)  aplicar  e  aprimorar  técnicas  que  promovam  a  sustentabilidade  social  da

população ribeirinha;

e)  construir  e  aplicar  metodologias  capazes  de  integrar  valores,  interesses  e

saberes  da  população  ribeirinha,  tendo  em  vista  a  redução  das  desigualdades

econômicas e sociais e a promoção da sustentabilidade social da população local;

f)  desenvolver  metodologias  que  garantam o  desenvolvimento local  sustentável,

bem como a sua apropriação pela população ribeirinha;

g) ampliar a participação da população ribeirinha nos processos de construção de

conhecimento;

h) garantir, de maneira sustentável, a qualidade de vida da população;

II  –  incentivar  a  realização  de  estudos  e  pesquisas  para  a  melhoria  do

aproveitamento dos recursos da região, principalmente no ciclo de cheia e vazante,

tendo em vista o desenvolvimento sustentável, a redução das desigualdades sociais e

a superação da pobreza na região.

Art.  4º  -  Observados os objetivos descritos no art.  3º,  a concessão do incentivo

financeiro está condicionada à aprovação de projetos pela Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, nos termos de regulamento.

Parágrafo único -  Serão definidos em regulamento os procedimentos, critérios e

priorizações para a concessão do incentivo de que trata esta lei, bem como a sua

forma de monitoramento e avaliação.

Art. 5º - O incentivo de que trata o art. 3º será concedido mensalmente em forma de

auxílio pecuniário, nas condições que estabelecer o regulamento.

Art.  6º  -  Os  recursos  para  a  concessão  do incentivo  de  que trata  esta  lei  são

provenientes de:
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I – consignação na Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais;

II – doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;

III – dotações de recursos de outras origens;

IV – dotações e recursos destinados da FAPEMIG, nos termos do artigo 212 da

Constituição do Estado.

Art.  7º  -  Cabe  à  FAPEMIG  a  realização  de  estudos,  pesquisas,  atividades  de

extensão e de desenvolvimento de produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis,

que representem soluções para o desenvolvimento social e melhoria das condições

de  vida  da  população,  conciliando  saberes  populares  com  conhecimento  técnico-

científico.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 155/2011*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia Assembleia, Projeto de lei  que institui Gratificação Especial de Serviço de

Segurança, devida a militares e policiais civis que estejam à disposição do Tribunal de

Justiça e aos militares à disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas

Gerais.

Tal iniciativa busca criar gratificação especial destinada a militares à disposição do

Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas

Gerais, bem como a militares e policiais civis à disposição do Centro de Segurança

Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Anoto, por fim, que, conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade
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financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.728/2011

Institui Gratificação Especial de Serviço de Segurança, devida a militares e policiais

civis que estejam à disposição do Tribunal de Justiça e aos militares à disposição do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação Especial de Serviço de Segurança, a ser paga:

I - aos militares e aos policiais civis que, no exercício de suas funções, estejam à

disposição do Centro de Segurança Institucional - CESI - do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro

de 2005; e

II  -  aos  militares  que,  no  exercício  de  suas  funções,  estejam  à  disposição  do

Gabinete  de  Segurança Institucional  -  GASEG -  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do

Estado de Minas Gerais, instituído pela Resolução nº 088/2010.

Art. 2º - A gratificação de que trata esta lei corresponde a quarenta por cento do

vencimento básico do policial civil ou da remuneração básica do militar.

Art. 3º - A gratificação de que trata esta lei não será incorporada, para qualquer

efeito,  à  remuneração  ou  ao  provento  de  seus  beneficiários,  nem computada  ou

acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais e ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de janeiro de 2011.”.

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

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

Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 156/2011*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Bicas o imóvel que especifica.

A presente doação visa beneficiar diretamente a população de Bicas garantindo um

espaço para o seu desenvolvimento cultural e consequente melhoria da qualidade de

vida, com o funcionamento de um Centro Cultural que abrigará a Biblioteca Municipal

e  outras  instalações necessárias  para  o desenvolvimento de  ações nas áreas de

esporte, cultura e lazer.

Na  oportunidade,  esclareço  que  não  existe,  por  parte  do  Estado,  interesse  na

ocupação do imóvel.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.729/2011

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bicas o imóvel

com área total de 1.302,07m², situado na Rua Dona Ana, nº 123, daquele Município,

registrado sob o nº AV-3/5.711, fl. 76, Livro 2-O do Cartório do Registro de Imóveis da

Comarca de Bicas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de  um  Centro  Cultural  que  abrigará  a  Biblioteca  Municipal  e  outras  instalações

necessárias para o desenvolvimento de ações nas áreas de esporte, cultura e lazer.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo
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estabelecido no art.  2º, o Município de Bicas não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art. 4° - O Município de Bicas encaminhará à Secret aria de Estado de Planejamento

e Gestão - SEPLAG - documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 157/2011*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Piracema o imóvel que especifica.

A presente  doação visa  suprir  a  demanda da população do Povoado de Morro

Queimado  nas  áreas  de  esporte,  saúde  e  lazer,  com  a construção de  um  Posto

Médico e de um Centro Esportivo. Observa-se que o Município necessita construir um

espaço para atendimento médico na região e de um centro esportivo, uma vez que o

difícil acesso à zona urbana tem prejudicado o referido povoado.

Na  oportunidade,  esclareço  que  não  existe,  por  parte  do  Estado,  interesse  na

ocupação do imóvel.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.730/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piracema  o  imóvel  que

especifica.

Art.  1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piracema o

imóvel constituído de terreno com área de 10.000,00m², situado no lugar denominado
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“Morro Queimado”, registrado sob o nº 3.193, Fl. 60, Livro 3-E do Cartório do Registro

de Imóveis da Comarca de Passa Tempo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de um

Posto de Atendimento Médico e um Centro Esportivo.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Piracema não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Piracema  encaminhará  à  Sec retaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG  -  documento  que  comprove  a  destinação  do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 158/2011*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia  Assembleia,  o  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.

A presente  doação  do  Estado  para  o  Município  visa  beneficiar  diretamente  a

população local,  propiciando aos munícipes atividades que pretendam favorecer a

sociabilização e consequente melhoria da qualidade de vida.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
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de lei.

Reitero a Vossa Excelência minhas estimadas considerações.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.731/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel

que especifica.

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Presidente

Juscelino o imóvel com área total de 10.000,00m², situado na Rua Dr. Paulo Salvo, nº

70, Centro, registrado sob o nº 13.327, fls. 50 do Livro 3-X, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Curvelo.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de uma área

cultural bem como ao cultivo de horta comunitária.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Presidente Juscelino não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Presidente Juscelino encaminhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - SEPLAG - documento que comprove a destinação do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente – A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 2.732/2011

Dispõe  sobre  medidas  de  assistência  às  vítimas  de  acidentes  de  trânsito  e  dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A pessoa que tenha sido vítima de acidente de trânsito receberá dos órgãos

públicos  estaduais  assistência  e  atendimento  médico,  psicológico,  jurídico,

pedagógico e assistencial.

Art. 2º - A assistência e atendimento de que trata o artigo anterior consiste em:

I - orientação à vítima sobre como proceder para ter acesso aos direitos que a lei

lhe assegura;

II - disponibilização de centros de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito;

III - acompanhamento das medidas policiais e judiciais destinadas à apuração de

condutas ilícitas envolvendo crimes de trânsito;

IV - proteção à integridade e segurança da vítima e das testemunhas de violência

decorrente de acidente de trânsito;

V - realização de campanhas de divulgação dos direitos da vítima de acidente de

trânsito;

VI - capacitação de agentes para o atendimento de urgência à vítima de acidente de

trânsito.

Parágrafo único - As medidas prescritas neste artigo poderão ser estendidas aos

familiares das vítimas.

Art. 3º - O Estado firmará convênio específico, envolvendo o Instituto Médico-Legal,

o Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - e o Consórcio Líder de

Seguradoras do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores em

Vias Terrestres - DPVAT -, com o objetivo de aprimorar o atendimento às vítimas de

acidentes de trânsito, em conformidade com as regras e as coberturas do DPVAT.

Art.  4º  -  O  Estado  destinará  parte  da  arrecadação  bruta  anual  do  DPVAT  à

constituição de reserva ou provisão técnica legal.

Art. 5º - Os cálculos do repasse ao Instituto Médico-Legal considerarão o total anual

de  perícias  médicas  do  DPVAT  realizadas  pelas  clínicas  credenciadas  junto  ao

Detran-MG, multiplicado pelo valor unitário da consulta médica para fins de obtenção
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da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Art.  6º -  Clínicas credenciadas incumbidas da execução de perícias médicas do

DPVAT serão fiscalizadas pelo Detran-MG.

Art. 7º - Serão elaboradas semestralmente planilhas estatísticas com o número de

perícias médicas do DPVAT realizadas pelas clínicas credenciadas.

Art.  8º  -  O  treinamento  anual  de  peritos  credenciados  em  temas  referentes  à

valoração do dano corporal pós-traumático será realizado pelo Instituto Médico-Legal.

Art.  9º  -  Os  custos  das  atividades  desenvolvidas  pelo  Instituto  Médico  -Legal

correrão por conta dos repasses de que trata o art. 4º desta lei.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: A cada dia são registrados maiores números de vítimas de acidentes

de trânsito. Entretanto, o Estado carece de melhor aparelhamento para atendimento

às  vítimas.  Não  bastasse o  prejuízo  material  experimentado  por  pessoas  que  de

algum modo se envolvem em acidentes de trânsito, inúmeros outros gastos acabam

sendo  gerados,  notadamente  pela  falta  de  informação  sobre  os  direitos  em  lei

assegurados.

No que se refere às perícias que envolvem as coberturas do Seguro de Danos

Pessoais  Causados  por  Veículos  Automotores  em  Vias  Terrestres  -  DPVAT -,  de

acordo com a  legislação federal  pertinente,  inúmeros sequelados são duplamente

prejudicados. Isto porque falta ao Estado zelar pela otimização dos procedimentos de

indenização. O Instituto Médico-Legal, que já se incumbe de sua vocação primordial,

no  que tange à  avaliação médico-pericial  para  instrução criminal,  acaba por  ficar

sobrecarregado com as perícias específicas do DPVAT.

O objetivo,  portanto,  deste projeto é oferecer ao cidadão uma rede de proteção

quando mais precisa.  Para tanto,  busca melhorar  a estrutura do Instituto Médico-

Legal,  aportando recursos com vistas à implementação de melhores condições de

trabalho,  inclusive  delegando a credenciados a realização de perícias  específicas.

Tais  medidas  darão maior  vazão às  demandas,  tornando mais  ágil  o  acesso aos
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benefícios por parte daqueles que deles necessitam.

Assim  é  que  a  viabilização  da  realização  de  laudos  periciais  por  clínicas

credenciadas, monitoradas pelo Detran-MG e treinadas por especialistas do Instituto

Médico-Legal, vai evitar prejuízos e dar maior eficácia à atuação do Estado.

Com estas razões, espera-se que a proposição venha contribuir sobremaneira para

minimizar  as  dificuldades  das  pessoas  envolvidas  em  acidentes  de  trânsito  com

vítima.

Conto, pois, com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.733/2011

Declara de utilidade pública o Espaço Alternativo Cultural contra as Drogas, com

sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Espaço Alternativo Cultural contra as

Drogas, com sede no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia

Justificação:  O  Espaço Alternativo  Cultural  contra  as  Drogas  é  uma associação

jurídica de direito privado, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural e

de promoção humana, sem fins lucrativos. Sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  atividades  voluntárias.  Com  sede  no

Município  de  Ituiutaba,  tem  por  finalidade estatutária  promover  a  recuperação de

dependentes  químicos,  bem  como  portadores  de  outros  vícios  ou  desvios  de

personalidade,  e sua reintegração à  sociedade.  A todos assiste  sem distinção de

classe, sexo, raça, cor, nacionalidade ou religião. Suas ações estão direcionadas à

melhoria da qualidade de vida da pessoa carente e à construção de uma sociedade

justa e solidária, à representação junto a instituições, órgãos públicos e privados e à

busca de recursos, coordenando as atividades e iniciativas coletivas da comunidade,

como atividades educativas, esportivas e de lazer, entre outras. O título de utilidade



937
____________________________________________________________________________

pública possibilitará o prosseguimento das atividades realizadas, tendo em vista a

obtenção de recursos oriundos do Estado. Em razão do exposto, espero contar com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.734/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Urucuia, com sede no Município de Urucuia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Urucuia, com sede no Município de Urucuia.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Delvito Alves

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

Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, de Urucuia - associação civil, filantrópica,

de  caráter  assistencial,  educacional,  cultural,  de  saúde,  de  estudo  e  pesquisa,

desportivo e outros, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com

sede na Rua Dr. Luciano, nº 31, Bairro Rutilante, no Município de Urucuia, fundada

em 5/2/2010, devidamente inscrita no CNPJ, sob nº 11.735.270/0001-67.

A Apae de Urucuia tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das

pessoas com deficiência,  em especial  deficiência mental,  em seus ciclos  de vida,

crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício

da cidadania; coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas

e a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes,

promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a

unidade orgânica e filosófica do movimento apaeano, entre outras descritas em seu

estatuto. Essa Associação realiza, com dificuldade, esse relevante trabalho para a

cidade.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma relevância para o
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nosso Município, é que pedimos apoio aos nobres pares desta Casa Legislativa para

aprovação deste projeto de lei.

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

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.735/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Alvorada - Amba

-, com sede no Município de Seritinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Alvorada - Amba -, com sede no Município de Seritinga.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir

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

Associação de Moradores do Bairro Alvorada - Amba -, com sede no Município de

Seritinga, em pleno funcionamento desde sua fundação. A entidade é uma sociedade

civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, e tem como finalidade promover

a  assistência,  a  proteção  à  família,  à  maternidade,  à  infância,  à  adolescência,  à

velhice, bem como às pessoas portadoras de deficiências, com ações em favor da

saúde, da educação e da integração ao mercado de trabalho.

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

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.736/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

Deraldo Alves - ACMBDA -, com sede no Município de Buenópolis.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores  do  Bairro  Deraldo  Alves  -  ACMBDA  -,  com  sede  no  Município  de

Buenópolis.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Deraldo Alves -

ACMBDA -,  fundada em 5/6/97,  é  uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins

lucrativos, de duração indeterminada, de caráter cultural e social.

Essa  importante  associação  tem  por  finalidades  dar  oportunidade  à  difusão  de

ideias,  elementos de cultura,  tradições  e hábitos  sociais  da comunidade;  oferecer

mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e

o convívio social; prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de

defesa civil, sempre que necessário, entre outras finalidades.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.737/2011

Declara de utilidade pública a Associação Veterano Esporte Clube, com sede no

Município de Coluna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Veterano Esporte Clube,

com sede no Município de Coluna.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  Associação  Veterano  Esporte  Clube  -  Avec  -,  fundada  em

20/12/2002,  é  uma  associação  de  direito  civil  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de

utilidade pública, com duração por tempo indeterminado e sede no Estado de Minas

Gerais, na Rodovia MG-117, s/nº, Km 57, zona rural, no Município de Coluna.
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A Avec tem  por  finalidade proporcionar  a  difusão de atividades  sociais,  cívicas,

culturais  e  desportivas,  principalmente  o  esporte  especializado,  podendo  ainda

praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas,

inclusive o futebol feminino e masculino, nos termos da legislação vigente.

Pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, a Associação

está em pleno e regular funcionamento desde 2002, sendo a sua diretoria constituída

de membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone sua

conduta. A entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de

suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados

ou conselheiros, sob nenhuma forma.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.738/2011

Institui a política estadual de controle da natalidade de cães e gatos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O controle da natalidade de cães e gatos em todo o território do Estado de

Minas  Gerais  será  regido  de  acordo  com  o  estabelecido  nesta  lei,  mediante  o

emprego  da  esterilização  cirúrgica,  vedada  a  prática  de  outros  procedimentos

veterinários.

Art. 2º - A esterilização de animais de que trata o art. 1º será executada mediante

programa em que seja levado em conta:

I  -  o  estudo  das  localidades  ou  regiões  que  apontem  para  a  necessidade  de

atendimento prioritário  ou emergencial,  em face da superpopulação ou de quadro

epidemiológico;

II  -  o quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, necessário à

redução da taxa populacional em níveis satisfatórios, inclusive os não domiciliados;

III  -  o  tratamento  prioritário  aos  animais  pertencentes  ou  localizados  nas
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comunidades de baixa renda.

Art.  3º  -  O  programa  desencadeará  campanhas  educativas  pelos  meios  de

comunicação adequados, que propiciem a assimilação pelo público de noções de

ética sobre a posse responsável de animais domésticos.

Art. 4º - O poder público assinalará prazo para os Municípios que não dispuserem

de unidades de controle de zoonoses se adaptarem a esta lei.

Parágrafo  único  -  As  unidades  de  controle  de  zoonoses  que  não  puderem  se

adequar  à  execução  do  programa  de  esterilização  referido  nesta  lei  no  prazo

assinalado poderão atuar em parceria com as entidades de proteção aos animais e

clínicas veterinárias legalmente estabelecidas.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: O problema dos animais de rua está relacionado à saúde e segurança

públicas, além de ao meio ambiente. O problema é presente e crescente nos grandes

centros, e a experiência tem mostrado que apenas a conscientização da população

não tem sido suficiente.  Retirar  cachorros  e gatos  das ruas e  confiná-los  em um

galpão apenas muda o problema de lugar. A proposta visa oferecer uma solução, se

não definitiva, pelo menos minimizadora.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 575/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.739/2011

Declara de utilidade pública a Associação Parkinson do Triângulo,  com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Parkinson do Triângulo,

com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Luiz Humberto Carneiro
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Justificação:  A Associação Parkinson do Triângulo tem como objetivo promover a

integração e a promoção social das pessoas portadoras da síndrome de Parkinson,

bem como fomentar a criação de grupos de apoio e promover a informação a fim de

divulgar  e  sensibilizar  a  opinião  pública  quanto à  doença e  seus  sintomas,  entre

outras atividades afins.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Associação,  contamos  com  o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de

utilidade pública.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.740/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Beneficente Comunitária

Vida Melhor do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de São Joaquim de

Bicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores

Beneficente Comunitária Vida Melhor do Bairro Pedra Branca, com sede no Município

de São Joaquim de bicas.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos  Moradores  Beneficente  Comunitária  Vida  Melhor  do  Bairro  Pedra

Branca, entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade a execução de trabalho

assistencial,  com  prevenção,  socialização  e  capacitação  que  visam  a  promoção

humana.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.
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Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.741/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Juventude,  com  sede  no

Município de Pedras de Maria da Cruz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Juventude, com

sede no Município de Pedras de Maria da Cruz.

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

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: A Associação Atlética Juventude desenvolve um trabalho marcante em

Pedras de Maria da Cruz e busca cumprir com muita competência seus objetivos, em

especial o despertamento da comunidade local para promover discussões sobre os

problemas comuns, buscando as possíveis soluções.

A  entidade  estimula  o  intercâmbio  de  informações  e  convênios  com  outras

entidades e órgãos do governo para efetivação de programas e projetos.

Assim,  conto  com  o  fundamental  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.063/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Faemg pela posse de sua nova diretoria para o triênio 2012-
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2014. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.064/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com o  Araxá Esporte  Clube bem como com seus patrocinadores,

Banco BMG e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, pela conquista do

Campeonato Mineiro de Futebol da segunda divisão. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 2.065/2011,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Diretoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal pedido de providências com vistas ao

aumento  do  policiamento,  principalmente  à  noite,  no trecho da BR-381 localizado

entre os Municípios de Timóteo e Ipatinga. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.066/2011, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça pedido de providências com vistas à implantação, no Estado, de

um serviço de justiça itinerante especializada em acidentes de trânsito. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 2.067/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Extrema por ter sido agraciada

com o prêmio Furnas Ouro Azul. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.068/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  Sra.  Georgette  Sina  Rahme por  ter  sido  agraciada com  a

Medalha Desembargador Hélio Costa. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.069/2011, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Brígida Maria Colares por sua eleição para o cargo de

Vice-Presidente  do  Sindicato  dos  Técnicos  em  Tributação,  Fiscalização  e

Arrecadação do Estado, gestão 2012 - 2014.

Nº 2.070/2011, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Marcus Vinícius Bolpato da Silva por sua eleição para o

cargo  de  Presidente  do  Sindicato  dos  Técnicos  em  Tributação,  Fiscalização  e

Arrecadação do Estado, gestão 2012-2014. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 2.071/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Presidência da República pedido de providências com vista à criação de um câmpus

da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  no  Município  de

Itaobim.
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Nº 2.072/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Presidência da República pedido de providências com vistas à criação de um câmpus

da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  no  Município  de

Capelinha.

Nº 2.073/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado

ao  Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  criação  de  um

câmpus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri no Município

de Capelinha.

Nº 2.074/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério da Educação pedido de providências para a criação de um câmpus da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri no Município de Itaobim.

Nº 2.075/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pedido de providências

para a criação de um câmpus no Município de Capelinha.

Nº 2.076/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pedido de providências

para a criação de um câmpus no Município de Itaobim. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº  2.077/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a transmitissão, por

meio do Canal Saúde, de cursos destinados a familiares e cuidadores informais de

idosos e cursos que versem sobre o abuso de álcool e outras drogas. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº  2.078/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que invista em

cursos técnicos profissionalizantes sobre questões relativas ao envelhecimento e ao

abuso de álcool e outras drogas no âmbito do Programa de Educação Profissional. (-

À Comissão de Educação.)

Nº  2.079/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Congresso Nacional  pedido  de  providências  para  a  inclusão  da

taxação  de  grandes  fortunas  na  proposta  de  reforma  tributária  em  discussão  no
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Legislativo Federal. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  2.080/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

divulgação  do  Programa  Travessia  -  Porta  a  Porta  nos  Municípios  mineiros,

notadamente naqueles com baixo Índice de Desenvolvimento Social. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº  2.081/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para que faça gestão

junto aos órgãos municipais responsáveis pela área de cultura para que priorizem as

manifestações  culturais  locais  e  regionais  em  seus  programas  e  projetos.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Nº  2.082/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a expansão da

oferta  do  Programa Educação  em  Tempo  Integral,  em  particular  para  alunos  de

escolas do campo e do sistema socioeducativo. (- À Comissão de Educação.)

Nº  2.083/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a avaliação da

efetividade  do  Programa  de  Educação  Profissional  no  que  diz  respeito  à

empregabilidade de seus beneficiários e sobre a perspectiva de aumento das vagas

ofertadas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.084/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura,  à  Emater-MG  e  à  Epamig  pedido  de

providências para a criação de programa específico ou de ações em programas já

existentes no PPAG com vistas a dar apoio, nos termos que menciona, a projetos

referentes ao modo de produção agroecológico e orgânico. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº  2.085/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

elaboração de estudos, no âmbito do Observatório de Desenvolvimento Social, com

vistas ao desenvolvimento de um novo índice social ou de inclusão de novo eixo no

Índice de Desproteção Social denominado Acesso à Justiça, contendo os indicadores
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e dados que menciona. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.086/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura e à Emater-MG pedido de providências para

que se realizem estudos sobre possíveis formas de estimular as cadeias produtivas

rurais, priorizando-se a agricultura familiar, por meio das ações que menciona.

Nº  2.087/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Agrário pedido de

providências  para  que seja  realizado estudo sobre  a viabilidade de efetivação do

disposto na Lei nº 11.947, de 2009, no que diz respeito à valorização da economia

familiar.

Nº  2.088/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura e à Presidência da Emater-MG pedido de

providências a fim de que seja realizado estudo sobre a viabilidade de efetivação do

disposto na Lei nº 11.947, de 2009, no que diz respeito à valorização da economia

familiar. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.089/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  ao  Conselho  Estadual  de  Politica

Ambiental e ao Conselho Estadual de Assistência Social pedido de providências para

que seja dada especial atenção à garantia dos direitos das populações atingidas por

barragens  destinadas  à  geração  de  energia  elétrica  e  por  empreendimentos

minerários. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  2.090/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  sejam

realizados estudos com vistas à escolha de denominação mais apropriada para o

centro  cultural  que  se  pretende  denominar  Museu  dos  Homens  Brasileiros,

considerando  que  a  denominação  pretendida  não  abrange  a  diversidade  da

população de Minas Gerais.

Nº  2.091/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para que se eleve a

pontuação do critério "territorialização" nos futuros editais de implantação de pontos

de cultura no Estado. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)
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Nº  2.092/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

inserido, nos editais da Ação 4605 - Gestão do Programa de Desenvolvimento da

Educação Profissional do Programa 003 - Melhor Emprego, critério que favoreça o

credenciamento de escolas que atendam às demandas do meio rural. (- À Comissão

de Educação.)

Nº  2.093/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária e ao Instituto de

Terras do Estado pedido de providências para que sejam realizados estudos sobre a

viabilidade de o Estado atuar complementarmente à União na promoção da reforma

agrária e do acesso à terra para a agricultura familiar, por via de políticas fundiárias. (-

À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.094/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária e ao Instituto

Estadual  de  Terras  do  Estado pedido  de  providências para  que  sejam  realizados

estudos sobre a viabilidade de o Estado atuar, de forma complementar à União, na

promoção da reforma agrária e do acesso à terra para a agricultura familiar, por via de

crédito  fundiário.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  pela  Comissão  de

Participação Popular. Anexe-se ao Requerimento nº 2.093/2011, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  2.095/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para aumentar o

número de fiscais com vistas a coibir o tráfico ilegal de fauna e flora no Estado.

Nº  2.096/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento

do efetivo  e  a  melhoria  da  infraestrutura  e equipamentos  da  Polícia Ambiental.  (-

Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.097/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

interiorização  das  ações  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência  contra

Crianças e Adolescentes.
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Nº  2.098/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

fortalecimento das Coordenadorias Especiais de Apoio e Assistência à Pessoa com

Deficiência,  de  Políticas  para  Mulheres,  de  Políticas  Pró-Igualdade  Racial,  de

Políticas de Diversidade Sexual, de Políticas para o Idoso e da Política Pró-Criança e

Adolescente. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  2.099/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à

ampliação do número de escolas adaptadas para receber alunos com necessidades

educativas especiais. (- À Comissão de Educação.)

Nº  2.100/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Esportes e de Saúde pedido de providências com

vistas  à  expansão  do  Programa Estruturador  008  -  Avança  Minas  Olímpica  para

comunidades rurais do Estado. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  2.101/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para reforçar e

ampliar  a  capacitação  das  guardas  municipais  na  área  de  segurança  pública,

especialmente para atuação no espaço escolar.

Nº  2.102/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à

recomposição do efetivo da Polícia Civil em todo o Estado. (- Distribuídos à Comissão

de Segurança Pública.)

Nº  2.103/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

realização de campanhas de divulgação da gratuidade do registro civil de nascimento.

(- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.104/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que se estude a

viabilidade  do funcionamento  de  cartórios  de  registro  civil  em maternidades.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Nº  2.105/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para  que  seja  dada

especial  atenção  às  comunidades  rurais  na  implantação  de  módulos  do  Sistema

Estadual de Transporte em Saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.106/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o

atendimento sistemático e continuado dos adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa  de  internação  que  sejam  dependentes  de  álcool  ou  drogas,  em

especial  nos  Vales  do  Mucuri  e  do  Jequitinhonha.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  2.107/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o processo de

credenciamento da escola família agrícola indígena intercultural em Araçuaí, situada

no  território  indígena  Pankararu  Pataxó,  especialmente  sobre  o  atendimento  dos

critérios exigidos e o prazo estimado para a conclusão dos procedimentos.

Nº  2.108/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a extinção da

Escola Municipal Antônio Gonçalves, realizada por meio da Portaria SEE nº 236/2007.

Nº  2.109/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de informações sobre o efetivo do

Município de Caeté no período de janeiro a novembro de 2011, detalhado por turno

de trabalho e com os nomes dos policiais que se encontravam em licença médica, em

férias e demais situações funcionais. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 2.110/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sgt.  PM  Adilsom  Pereira,  do  7º  Pelotão  da  15ª

Companhia Independente da PMMG pelo brilhante desempenho de suas funções no

policiamento do Município de Caeté.

Nº  2.111/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para aumentar o efetivo

de Agentes de  Polícia  e  de  Escrivães  visando atender  aos  Municípios  de  Caeté,

Taquaraçu e Nova União, bem como para efetivar o plantão policial em Caeté nos

finais de semana.
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Nº  2.112/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para aumentar o

efetivo da Polícia Militar  no Município de Caeté,  de forma a atender a contento a

população, em especial a do Distrito de Roças Novas.

Nº  2.113/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Caeté  pedido  de  providências  para  a

adequada iluminação das ruas do Distrito de Roças Novas.

Nº  2.114/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para a adequada iluminação das ruas

do Distrito de Roças Novas, no Município de Caeté.

Nº 2.115/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  reativação  da  linha  de

transporte coletivo rodoviário intermunicipal que atendia ao Distrito de São Sebastião

do  Gil,  no  Município  de  Desterro,  bem  como aos  Municípios  de  Belo  Horizonte,

Brumadinho, Ibirité, Mário Campos, Bonfim e Piedade dos Gerais.

Nº 2.116/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Transcon, à Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a

reativação das linhas de transporte coletivo intermunicipal nº 1360 A, passando pela

Praça da Cemig, e nº 1360 B, atendendo ao Bairro Jardim Industrial e ao Conjunto

Sandoval de Azevedo, em horários solicitados pela comunidade.

Nº 2.117/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  não  haja  alterações  no

itinerário  e  no  quadro  de  horários  das  linhas  de  transporte  coletivo  rodoviário

intermunicipal sem que sejam ouvidas as comunidades envolvidas na questão.

Nº 2.118/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transporte e ao DER-MG pedido de providências para que os horários

e  os  itinerários  dos  sábados  e  domingos  retornem  aos  praticados  antes  do  dia

30/10/2011 pela linha de ônibus 1360 da Empresa Saritur.

Nº 2.119/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura de Contagem e à Transcon pedidos de providências para a instalação de

abrigos de ônibus com condições dignas na região industrial desse Município, bem
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como  a  promoção  de  cursos  para  motoristas  e  trocadores  sobre  respeito  aos

usuários, em especial idosos e pessoas com deficiência.

Nº 2.120/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de uma escola

estadual de ensino médio na região do Bairro Petrovale, no Município de Betim.

Nº 2.121/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura de Betim pedido de providências com vistas à cessão de espaço para a

construção de escola estadual de ensino médio na região do Bairro Petrovale, nesse

Município.

Nº  2.122/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura e à Subsecretaria de Agricultura Familiar

pedido de providências com vistas a atuar junto à Emater  para melhor assistir  as

associações de agricultores familiares na elaboração de projetos para o PAA.

Nº  2.123/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  que  seja

agilizada a regulamentação da Lei nº 19.476, com vistas a viabilizar o fornecimento

de  produtos  da  agricultura  familiar  ao  mercado  mineiro  e  a  participação  dos

produtores no programa de aquisição direta do governo federal.

Nº  2.124/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e à Presidência da Conab,

em Brasília,  pedido de providências para agilizar a liberação dos recursos do PAA

para o Estado.

Nº  2.125/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência da Conab em Minas Gerais pedido de providências

com vistas a desburocratizar o processo de aprovação e análise de projetos do PPA e

a  prestar  assistência  e  orientação  às  entidades  da  agricultura  familiar  para  a

adequação desses projetos.

Nº  2.126/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público Federal, em Sete Lagoas, pedido de providências

para posicionamento formal junto à Superintendência da Conab no Estado quanto ao

projeto do PAA da Associação da Frutivale, Núcleo Morango, no Município de Datas,
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com vistas a permitir o desbloqueio dos pagamentos e das entregas pendentes.

Da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência desta Casa pedido de providências para agilizar a tramitação do Projeto

de Lei nº 2.446/2011, que se encontra pronto para a ordem do dia em Plenário.(-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.446/2011.)

REPRESENTAÇÃO Nº 1

- A Representação nº 1, do Deputado Alencar da Silveira Jr., foi publicada na edição

anterior.

REPRESENTAÇÃO Nº 2

- A Representação nº 2, dos Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, foi

publicada na edição anterior.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Transporte (4)

e dos Deputados Tiago Ulisses e Célio Moreira.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Participação Popular (5), de Turismo e de Defesa do Consumidor.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  pedi  questão  de  ordem  para

retornar ao assunto da fraude ocorrida no Plenário na reunião em que votávamos

projetos  de  interesse  do  Executivo,  incluindo  o  de  aumento  de  ICMS.  Quero  dar

ciência  à  Casa  de  que  este  Deputado,  em  conjunto  com  os  Deputados  Adelmo

Carneiro  Leão,  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia,  protocolou  um expediente

solicitando à Mesa que remeta o caso à Comissão de Ética. Além disso, protocolei

requerimento na Secretaria-Geral da Mesa solicitando, em forma de certidão, o “login”

do  painel  constando a relação de votantes em cada mesa.  O outro requerimento

solicita à TV Assembleia as imagens da transmissão dessa reunião, bem como as

imagens de todas as câmaras. Dispondo dessas imagens e sabendo em que ponto

foram computados os votos governistas, fica simples identificar os autores da fraude.

Esperamos que o material  nos seja entregue o mais rapidamente possível.  Minha

questão de ordem objetiva exatamente pedir a V. Exa. e aos demais membros da

Mesa que enviem a resposta aos nossos questionamentos em breve. No dia seguinte



954
____________________________________________________________________________

ao ocorrido,  a  Assembleia emitiu  nota  oficial  dizendo que não investigaria o caso

porque a responsabilidade era do painel eletrônico. Fiquei pensando se isso acabaria

com a cassação do painel, mas não sei se ele renunciaria à cassação anteriormente.

Parece aquela velha solução do sofá: retirem o sofá e fechem os olhos ao acontecido.

Não podemos caminhar nessa linha. É por isso que insisto na urgência da resposta

desses requerimentos, de forma a não pairar sobre toda a Casa a responsabilidade

de uma fraude grave comprovada neste Plenário. Muito obrigado.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  quero  apenas  corroborar  as

palavras  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  até  porque  assinamos  o  primeiro

requerimento para que a Mesa encaminhe a resposta à Comissão de Ética desta

Casa. Faço um alerta e gostaria que o levasse ao Presidente da Casa e aos demais

membros  da  Mesa.  Esperamos  a  agilidade  necessária  na  tramitação  dos

requerimentos,  principalmente os  apresentados pelo  Deputado Sávio  Souza Cruz,

para que não haja necessidade de obstrução da pauta em face de demora ou letargia

na  tramitação  desses  requerimentos  e  suas  consequentes  respostas.  Faço  outro

alerta: que a Mesa não tome a medida de procrastinar a resposta, especialmente

quanto aos últimos requerimentos do Deputado Sávio Souza Cruz. Até porque não

queremos entrar num processo de obstrução nesta Casa. Tenho certeza de que há

inúmeros projetos  de  interesse de todos,  tanto  do governo como dos Deputados.

Espero que, com essas respostas, esta Casa tenha a serenidade que o caso requer,

porque ele é muito grave. Repito: o caso é muito grave. E não podemos deixar que

isso  aconteça com a  nossa Casa.  Primeiramente,  é  preciso  que nós,  Deputados,

tenhamos a resposta, para depois divulgarmos para a sociedade o que apuramos e a

conclusão que chegamos para que isso não volte a acontecer no Parlamento mineiro.

Obrigado.

O Deputado Antonio  Lerin -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e Sras.  Deputadas,

gostaria de me manifestar que na última quarta-feira nós, representantes desta Casa,

na  cidade  de  Uberaba,  participávamos  de  uma  solenidade  oficial  da  Câmara

Municipal  de  Uberaba e  fomos surpreendidos,  por  volta  das  22  horas,  quando a

imprensa nos procurou para saber a respeito da votação da Assembleia Legislativa,

pois, se estávamos ausentes, como o nosso nome havia aparecido no Plenário como
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votantes do projeto do governo. Gostaria de deixar claro à população de Minas Gerais

que,  no  momento  da  votação,  estávamos  em  uma solenidade  oficial  da  Câmara

Municipal  de  Uberaba,  e  não havia  como estarmos presentes,  ao  mesmo tempo,

nesta Assembleia Legislativa. Esse fato nos deixou transtornados, porque a imprensa

e  a  sociedade  cobram-nos  uma resposta.  Solicitamos  à  Mesa  desta  Assembleia

Legislativa,  que  é  considerada  a  melhor  Assembleia  de  todos  os  Estados  da

Federação, providências para que se pronuncie, faça todas as apurações, leve até às

últimas consequências, porque, de forma particular, quero acreditar que não houve

nenhuma brincadeira de mau gosto por parte dos Deputados, pois acreditamos na

lisura e na transparência de cada um desses homens e dessas mulheres públicas

que defendem o interesse da sociedade mineira. Se houve uma brincadeira de mau

gosto, não podemos deixar isso passar em vão. Muitas vezes, em diversas votações

de projetos  no  Plenário  desta  Casa,  inúmeros  Deputados se  levantam e  vêm ao

microfone para anunciarem o seu voto,  porque ocorreu algum erro no teclado de

votação da sua mesa. Gostaríamos que a Casa fizesse uma apuração de forma muito

transparente  e  objetiva,  mostrasse  todas  as  filmagens  para  ver  se  houve  algum

equívoco por parte de algum Deputado ou algum erro no painel eletrônico, porque

isso deixou o nosso nome, enquanto homem público, em dúvida perante a opinião

pública. E isso não pode ocorrer. Nos meus 43 anos de idade, sempre me pautei pela

ética, pela transparência e com muito respeito aos colegas parlamentares. Realmente

ficamos tristes e fomos pegos de surpresa. Garanto à população de Minas Gerais que

trabalhamos de forma muita séria,  sempre nos pautando na ética e no respeito a

todos. Fica aqui a nossa solicitação à Mesa para que apure o fato e tome as devidas

providências  dessas  irregularidades,  porque  o  meu  maior  patrimônio  é  a  minha

história de vida, e não quero que ela seja manchada por uma brincadeira de mau

gosto  ou  por  um  erro  do  painel  eletrônico  desta  Casa.  Deixo  aqui  a  nossa

manifestação,  a  nossa  indignação.  Sempre  que  somos  chamados  para  estarmos

presentes  neste  Plenário,  cumprimos  com  as  nossas  obrigações.  Muitas  vezes,

deixamos este  Plenário para atender  Prefeitos,  Vereadores e  Lideranças que nos

procuram em nosso gabinete, mas continuamos a acompanhar a votação por meio da

TV Assembleia, ouvindo os pronunciamentos. Ou seja, não significa que o Deputado
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que  não  esteja  presente  no  Plenário  não  esteja  trabalhando.  Pelo  contrário,  ele

trabalha em dobro, mostrando sua responsabilidade à população de Minas Gerais,

cobrando do governo do Estado e dos órgãos públicos que as reivindicações das

nossas  Lideranças  e  da  população  sejam  esclarecidas  a  contento  de  forma  que

venha contemplar não apenas o Deputado, mas, principalmente, as Lideranças que

fazem as suas reivindicações. Sou um parlamentar que fica pouco no Plenário, mas

muito dando atenção à população da nossa região. Na tarde de hoje, fico feliz de

estar  aqui  usando  os  microfones  da  Assembleia  Legislativa  para  anunciar  que

conseguimos viabilizar mais recursos para a saúde de Uberaba e nossa região. Ainda

hoje, por volta das 12 horas, estávamos com o Secretário de Saúde Antônio Jorge

anunciando a liberação de milhões de reais para atender toda a demanda de Uberaba

e região. A Comissão de Saúde visitará amanhã o Hospital Doutor Hélio Angotti, em

Uberaba,  e  o  Hospital  do  Câncer,  que  é  referência  no  Estado  de  Minas  Gerais.

Aproveito para convidar  a todos a  participarmos,  acompanharmos e trazermos as

reivindicações de toda a comunidade a fim de que sejam discutidas com o governo do

Estado. Sr. Presidente, quero parabenizar os companheiros Deputados da Oposição

que  vieram  aqui  e  se  manifestaram  em  favor  de  uma  apuração  rigorosa,

principalmente o Deputado Adelmo Carneiro Leão, meu companheiro, que reside em

Uberaba e, observando a nossa ausência no Plenário, prontificou-se a solicitar esse

posicionamento.  Na  quinta-feira,  falamos  com  o  Presidente  desta  Assembleia,

Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  está  tomando  todas  as  providências.  Uma  das

sugestões que fizemos a ele é que o voto na Casa passe a ser digitalizado a fim de

que  não  venham  a  ocorrer  esses  fatos,  que  denigrem  não  só  a  imagem  deste

Deputado,  mas a  de toda a  Assembleia Legislativa de Minas.  Muito obrigado,  Sr.

Presidente.

O Deputado  Délio  Malheiros  -  Sr.  Presidente,  esse episódio  deve ser  apurado.

Tenho certeza de que nós, da Bancada do PV, daremos o nosso modesto apoio a

qualquer  iniciativa  desta  Casa  para  apurar  esse  fato,  que  denigre  a  imagem  do

Parlamento e dos Deputados. Esta Casa passa a ser cada vez mais achincalhada

pela população quando aparece num projeto o voto de um Deputado que não se

encontrava presente. Isso põe em xeque a validade das nossas votações. Portanto, a
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Assembleia não pode tão somente mudar uma senha, como se retirar o armário de

um  quarto  resolvesse  o  problema  do  marido  traído.  É  preciso  investigar  o  que

aconteceu utilizando as filmagens e a tecnologia e punir rigorosamente aquele que se

tenha envolvido nesse tipo de falta de compromisso com a seriedade. Sr. Presidente,

quero  tratar  de  uma outra  questão.  O jornal  “O  Globo”  de  hoje  e  de  ontem tem

mostrado que ex-Prefeito  de  Belo  Horizonte  se  transformou num dos consultores

mais bem-remunerados do Brasil.  Aliás, não uma consultoria feita  com pareceres,

mas, sim, auricular e realizada em encontros informais ao preço de R$1.500.000,00.

É preciso investigar também essa questão de consultoria no nosso Estado e na nossa

cidade porque o dinheiro do contribuinte é envolvido nessa história. Quando alguém

recebe uma consultoria com valores tão elevados... E nesse processo, às vezes, até

o nome do Deputado Rogério Correia é citado por um colunista como se fosse o

denunciante das consultorias milionárias da Prefeitura de Belo Horizonte. Quem sabe

depois o Deputado Rogério Correia possa dar até explicações, porque todo o Brasil

está assustado com a figura de alguém cobrando valores tão elevados de consultoria.

Precisamos  entender  que  empresas  que  pagaram  por  consultorias  foram

beneficiadas na municipalidade. É preciso que o Prefeito investigue se o dinheiro do

contribuinte  não  está  envolvido  nessa  situação.  Era  o  que  tinha  a  dizer,  Sr.

Presidente.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Rogério Correia* – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

tenho vários  assuntos  para  tratar.  Assim,  peço aos nobres  colegas  um pouco de

paciência se a minha intervenção suscitar algum aparte. Os assuntos são muitos, e é

preciso analisar, pelo menos de passagem, alguns deles.

Em primeiro lugar, aproveito a oportunidade dada pelo Deputado Délio Malheiros

para dizer que não tenho absolutamente nada a ver com as denúncias feitas. Não sei

se elas são verídicas ou não, mas espero que não o sejam e que o nosso Ministro

Fernando Pimentel tenha explicações a dar, com certeza as terá. Ele é uma pessoa

de bem, como sabemos; foi Prefeito de Belo Horizonte por muitos anos. É evidente

que essas denúncias têm que ver com seus adversários políticos em Minas, mas não
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é o meu caso. Posso ter com o Prefeito divergências em relação ao PT, mas de forma

nenhuma ele é meu adversário. Foi ele o meu candidato ao Senado, a Prefeito, é um

companheiro de partido, e tenho a certeza de que dará as explicações necessárias.

Apenas recomendo ao colunista Cláudio Humberto, que me citou - baseado em não

sei que fonte -, que faça investigação mais profunda na Fiemg, porque é evidente que

é  de  lá  que  vêm  as  denúncias  contra  o  ex-Prefeito  e  atual  Ministro  Fernando

Pimentel;  melhor dizendo, que examine o Senador  Aécio Neves, provavelmente o

grande  idealizador  dessas  denúncias  contra  Fernando  Pimentel.  É  até  bom  que

Fernando Pimentel deixe de acreditar em Aécio, que já lhe passou a perna, como

todo  o  povo  de  Minas  Gerais  sabe.  É  evidente  que  essas  denúncias  devem  se

originar do PSDB, que, aliás, está pedindo sua apuração. O Deputado João Leite tem

até um vídeo, do mês de abril, em que ele já chamava a atenção para se investigar

isso. Então, é óbvio que vem do PSDB essas denúncias.

Sr. Presidente, não é esse o assunto que eu quero abordar; apenas aproveitei a

oportunidade da citação feita pelo Deputado Délio Malheiros, pois não poderia deixar

de fazer um esclarecimento.

Sr.  Presidente,  quero  falar  de  dois  assuntos  mais  importantes.  O  primeiro  diz

respeito à questão aqui apresentada da utilização indevida do voto no Plenário que o

Deputado Adelmo Carneiro Leão percebeu,  a qual teve um impacto maior do que

esperávamos.  Portanto  quero  fazer  coro  com  os  Deputados  Sargento  Rodrigues,

Sávio Souza Cruz,  que pediram, no Plenário,  que esse caso seja encaminhado à

Comissão de Ética. E V. Exa., que presidia a reunião naquele momento, informou que

a investigação seria feita pela Mesa e pela Comissão de Ética. Assim, quero aqui

reiterar a solicitação já feita pelos referidos Deputados.

Concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas, embora não tenha ainda entrado no

assunto.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* – Agradeço o aparte, Deputado Rogério

Correia. Eu ia solicitar o art. 164, Deputado, apenas para deixar claro a V. Exa. que o

PSDB não assume a responsabilidade das denúncias formuladas contra o ex-Prefeito

de Belo Horizonte e atual Ministro Fernando Pimentel. Nós, da Bancada do PSDB,

afirmamos que não temos nenhum envolvimento com o caso e também isentamos o
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Senador Aécio Neves disso, até que se torne claro, por ser questão jurídica, de onde

vêm,  realmente,  as  denúncias.  Estamos  publicamente  atestando  que  não  temos

envolvimento nesse caso. Queremos, claro, que isso seja apurado e se verifique se o

Ministro é ou não culpado, até porque colocar na mídia uma série de denúncias, e

não se apurar nada, não é justo. Portanto lamentamos isso. Agradeço o aparte, nobre

Deputado.

O Deputado Rogério Correia*  -  Obrigado,  Deputado Rômulo Viegas. Talvez não

tenha origem aqui,  mas nacionalmente o PSDB já está pedindo a convocação do

Ministro, está exigindo a saída dele, tanto o PSDB como o PPS. É bom que o Ministro

Pimentel saiba de onde vêm os tiros contra ele; da linha de fogo desses partidos.

Eu sei como age o Senador Aécio Neves. Ele às vezes não fala, mas põe outros

para  falar.  Isso  nós  já  conhecemos,  por  isso  ele  é  chamado  aqui  de  “Aecinho

Malvadeza”. Ele faz a maldade, mas não aparece, porque põe outros para fazê-la. Os

que estão fazendo a maldade lá, agora, são o PPS, o Líder do PSDB na Câmara; ele

fica só por trás, colocando fogo e atiçando. Isso é próprio do “Aecinho Malvadeza”.

Enfim, compreendo. V. Exa. deu um esclarecimento sobre o PSDB; é mais um dado

para o nosso povo saber. Como V. Exa., acho que tudo tem de ser apurado e que os

devidos esclarecimentos devem ser dados.

Sr.  Presidente,  ocupo  a  tribuna  para  ler  um  comunicado  que  tem  chegado  às

escolas  públicas  estaduais  e  às  Superintendências  de  Educação.  Vejam  bem:

“Prezados Srs. Diretores, hoje tivemos a informação de que está sendo colocado pelo

Sind-UTE, em algumas Regionais, cartazes com lista dos Deputados que, na semana

passada, votaram a favor do projeto de lei do subsídio. De ordem da Secretária Ana

Lúcia Gazzola” - repito: de ordem da Secretária Ana Lúcia Gazzola -, “vimos solicitar

que os Srs. Diretores acompanhem essa notícia, recolham esse material e peçam às

escolas  que não o divulguem nem permitam a colocação dos mesmos dentro da

escola.  Atenciosamente.  Maria  Eunice  de  Lima  Prado.  Coordenação  das

Superintendências  Regionais  de  Ensino,  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do

Estado de Minas Gerais. Cidade Administrativa – Prédio Minas – 11º andar – BH”.

As Superintendências de Educação encaminharam às escolas esse mesmo ofício.

Vejam  bem,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas  aonde  chegamos.  A  prática
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antissindical  do  governo  do  Estado  ganha  ares  de  ofício.  As  ordens  já  não  são

escondidas, já não são dadas por telefone, elas são dadas, por ofício, contra a prática

sindical. A ordem é não permitir a entrada na escola de informativo do Sindicato; onde

ele  estiver,  que  seja  retirado.  Portanto,  a  Diretora,  por  ordem  da  Secretaria  de

Educação,  tem  de  arrancar  os  boletins  e  os  informativos  do  Sindicato.  Aonde

chegamos, Deputado Ulysses Gomes?

Lembro-me de que, em 1979, quando fundamos o Sind-UTE, e em 1980, 1981 e

1982,  denunciamos  a  ditadura  militar,  porque  havia  práticas  antissindicais  nas

escolas. Agora vemos, em plena democracia, o governo, por meio da Secretária de

Educação, que foi Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e devia conhecer

um pouco da questão sindical, ordenar que material do Sind-UTE não seja colocado

na escola.

Secretária, se o subsídio é tão bom como o governo tem dito, para isso gastando

imensos  rios  de  dinheiro  -  a  propósito,  nunca  dizem  quanto  é,  mas,  segundo

informações, os valores já passaram de R$15.000.000,00, gastos em propaganda só

para  tentar  iludir  o  povo  de  Minas...  E  não  se  pode  colocar  os  cartazes  que

esclarecem  o  processo  eleitoral,  para  que  os  professores  saibam,  na  sala  dos

professores, o que está havendo. Há ordem de retirar os cartazes. E de norte a sul,

de leste a oeste do Estado, as Diretoras, para obedecerem às ordens, têm de retirar

os cartazes de informativo sindical da sala dos professores. A que ponto chegamos!

Se unirmos a isso a espionagem feita contra Beatriz Siqueira. Eu peguei, com a

“boca na botija”, os P2 da PM na porta do sindicato, espionando a Beatriz. Soma-se a

isso  a  perseguição  ao  Sindieletro,  em  que  o  Coordenador,  Jairo,  está  sendo

processado  pela  Cemig,  por  difamação  e  calúnia,  porque  ele  disse  que  os

equipamentos  da  Cemig  não  têm  manutenção,  estão  podres,  caindo  e  matando

gente. Ele está sendo processado por calúnia e difamação, outra prática antissindical.

Há ainda a “prática do piano”. Para o governo, pode-se tudo. Pode-se “pianar” na

Assembleia: quem não está presente, vota... Será que votaram contra as professoras

dessa forma?... Deixo aqui a pergunta.

É impressionante como, para o governo, tudo é possível. O Deputado Sávio Souza

Cruz diz, com muita percepção, que vivemos em um Estado de exceção: em Minas
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tudo se pode fazer. Aqui, desde que seja para esconder o que de fato ocorre e para

proteger o Senador Aécio Neves e também o Governador Anastasia, tudo é permitido.

Já não há limite para o impossível.

Povo de Minas Gerais, perceba que já não há limites: uma sindicalista é perseguida

por  policiais e até hoje não se deu uma explicação para isso; outro sindicalista é

processado por crime de difamação e calúnia, por dizer que uma rede elétrica não

funciona – e vejam que ele é o Presidente do Sindicato que abriga eletricistas -; nas

escolas,  por  ordem  da  Secretária,  as  Diretoras  saem  arrancando  boletins  do

Sindicato; no painel da Assembleia, não se sabe se a apuração das votações reflete o

verdadeiro resultado. Tudo é possível! Acresça-se a isso, evidentemente, a omissão

do Ministério Público. Onde está o Dr.  Alceu? Será que ele não está vendo nada

disso?! O Ministério Público, Dr. Aeceu, não vê absolutamente nada disso?! Não dá

entrada a ação?! Não está vendo o que anda ocorrendo na Assembleia Legislativa?

Não vê que sindicatos estão sendo perseguidos? No próximo ano,  Dr.  “Aeceu”,  o

senhor vai dar entrada a um novo pedido de greve ilegal, vai atacar o Sindicato e vai

defender  o  Senador  Aécio  Neves,  para,  mais  uma  vez,  fazer  jus  ao  nome  de

“Aeceu”?! Vai manchar de novo a imagem do Ministério Público, entidade que merece

todo o nosso respeito?!

O Tribunal de Contas não diz nada das contas do Estado e da falta de investimento

na saúde. No cargo, a Dra. Josely provou que Aécio Neves deve R$4.300.000.000,00

à saúde pública, e nada do Tribunal de Contas agir!

O  que  vemos,  portanto,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  é  que  tudo  é  possível  e

permitido em Minas Gerais, desde que se proteja o sonho presidencial e a obsessão

pessoal do Senador Aécio Neves.

Sr. Presidente, venho aqui repudiar essa nota, que faço questão de ler novamente,

para que os democratas de Minas e do País entendam como funciona a censura em

Minas Gerais e por que existe aqui um bloco e um movimento chamado Minas sem

Censura.  Vejam  bem,  por  ordem  da  Secretária  de  Educação,  temos  a  seguinte

pérola: “Hoje, tivemos a informação de que estão sendo colocados pelo Sindicato, em

algumas  Regionais,  cartazes  com  lista  dos  Deputados  que  na  semana  passada

votaram a favor  do projeto de lei  do subsídio. De ordem da Secretária Ana Lúcia
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Gazzola, vimos solicitar que os senhores acompanhem essa notícia, recolham esse

material e peçam às escolas que não o divulguem nem permitam a colocação dos

mesmos  dentro  das  escolas.  Atenciosamente,  Maria  Eunice  de  Lima  Prado,  da

Coordenação das Superintendências Regionais de Ensino”.

É mole?! É duro, não é? Os Generais talvez fizessem isso à época da ditadura,

quando se proibia  a prática  sindical.  Agora,  vemos em Minas Gerais  um ofício –

portanto,  algo  oficial  –  com  esse  teor!  Peço  aos  Deputados  que  nos  ajudem  a

defender a democracia. O voto que damos aqui é público; portanto, o Sindicato pode

produzir  os  seus  informativos  e  fazê-los  circular  nas  escolas.  Agora,  não  é  fácil

enfrentar  a  prática  antissindical  de  colocar  policiais  militares  perseguindo  uma

sindicalista e ver a Cemig acionar judicialmente um sindicalista. Sinceramente, não

podemos admitir que essas coisas estejam ocorrendo neste Estado.

Sr.  Presidente,  deixo  o  meu  protesto  e  peço  a  V.  Exa.  que  faça  a  defesa  do

procedimento  democrático.  Mais  uma  vez,  quero  repudiar  as  ameaças  que  os

sindicalistas  vêm  sofrendo  e,  ao  mesmo  tempo,  requerer  que  V.  Exa.  dê

encaminhamento  à  solicitação  que  fizeram  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz  e

Sargento Rodrigues de que se verifique o que houve com o painel. Minas não pode

virar “o Estado do tudo-pode”, do “governo tudo faz”, quando a Assembleia Legislativa

finge que não vê, o Tribunal de Contas finge que fiscaliza e o Ministério Público dá

aval a tudo. A terra do “tudo-pode” tem de se transformar.

O movimento Minas sem Censura está ciente do seu papel e do seu dever;  por

isso, junto com o movimento sindical, não permitiremos que sejam proibidos esses

cartazes do sindicato.

Estou pensando em ir ao Ministério do Trabalho para garantir que o Sindicato tenha

acesso ao interior das escolas e possa afixar lá os seus boletins informativos. Isso é

liberdade sindical  conquistada  na  Constituição de 1988,  depois  de  muita  luta,  Sr.

Presidente. Não podemos ter um governo autoritário ao extremo, que controle tudo e

proíba manifestações. Censura nunca mais, principalmente em Minas Gerais. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.
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O Deputado Ulysses Gomes* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

venho à tribuna para compartilhar com V. Exas. um pouco do nosso trabalho, como

também emitir  uma opinião diante do que estamos passando nesta Casa. Há uma

trajetória  política  que  se  iniciou  nos  movimentos  de  base  da  Igreja  Católica,  na

Pastoral da Juventude, na qual durante muitos anos tive oportunidade de trabalhar

com jovens da nossa Arquidiocese de Pouso Alegre. Nesse espaço de tempo, tive a

grata  satisfação,  a  honra  e  a  oportunidade,  participando  de  vários  encontros  e

reuniões, de conseguir  uma formação que me desse condições de participar mais

ativamente não só desses movimentos, como também de tantos outros movimentos

sociais. Por exemplo, nos movimentos sindicais, dentro da fábrica, como metalúrgico.

De fato, vejo isso como uma oportunidade que tive na vida e que aproveitei.

Ao  assumir  o  desafio  de  uma  representação  como  esta  de  um  mandato  de

Deputado  Estadual,  tenho  procurado,  além  das  atividades  parlamentares  aqui  na

Assembleia  Legislativa  e  em  nossas  atividades  na  base,  visitando  Municípios,

Prefeituras, lideranças e movimentos sociais, também pautar nossa ação oferecendo

um pouco daquilo que tive ao longo da minha trajetória política e social, por meio de

uma orientação aos nossos jovens. Diante disso, criamos um escritório político em

Itajubá para atender a toda região, com o intuito de aproximar o nosso mandato da

sociedade, abrindo as portas para atender,  acolher demandas e receber pessoas.

Mais do que isso, montamos uma estrutura, que chamamos da Casa Centenária, um

espaço  grande,  de  fato  uma  casa  centenária  de  quase  120  anos.  Na  estrutura

montada, reproduzimos minimamente o auditório desta Casa e, nesses últimos dois

meses, desde a sua inauguração, produzimos atividades de educação para política e

de formação de cidadania com os jovens em diversas escolas estaduais e municipais

de Itajubá. Agora procuraremos expandir isso para toda a região.

Também tive oportunidade de ir a algumas escolas para debater com os jovens.

Sabem por que estou dizendo isso? Porque hoje os nossos jovens estão, assim como

a sociedade, descrentes da classe política, cada vez mais distantes desse espaço de

poder constituído que é, obviamente, a Assembleia Legislativa, o governo. Mas, na

minha opinião, a Assembleia Legislativa é o Poder mais democrático, em que somos

eleitos  diretamente  pela  população.  Na  verdade,  temos  promovido  com  a  nossa
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equipe um trabalho incansável de todos os membros, que estão dedicando mais do

que seu tempo de trabalho e fazendo disso também algo em que acreditam. Trata-se

de um projeto ideológico de levar a cada jovem um pouco daquilo que fazemos, como

é a nossa atividade no Parlamento.

E,  ao  tratar  isso diretamente,  recebendo jovens,  seja na escola,  seja no  nosso

gabinete,  percebemos  claramente  o  distanciamento  e  a  descrença  do  jovem  em

relação à política. Então, tentamos fazer com que, no mínimo, haja compreensão do

papel de um parlamentar, de um político que representa a população. Diante disso,

esperamos  contribuir  minimamente  para  que  haja  um  envolvimento  maior  desse

jovem, participando e contribuindo para transformação e conscientização maior da

nossa sociedade.

Apesar de fazer isso, sabemos das dificuldades que encontramos. Aqui na Casa,

sabemos quantos são os Deputados  e o  quanto  cada um trabalha,  mas,  quando

vivenciamos uma situação como a que aconteceu na última votação, quando houve

fraude no painel eletrônico, muito nos entristecemos. E mais: isso nos angustia e nos

deixa indignados. Deputado Marques, o que adianta sua história,  sua trajetória de

vida e sua liderança? O que adianta vir com toda a garra, com desejo de mostrar um

trabalho,  enfrentar  essa  barreira  que  a  sociedade  tem  contra  a  classe  política,

independentemente do lado, se Situação, se Oposição, mas querendo pautar uma

nova política, se continuamos com práticas antigas que denigrem cada vez mais a

imagem não só de um parlamentar ou de um Deputado, mas daquilo que é mais

importante,  a  instituição,  que  prevalecerá  independentemente  de  nós,  Deputado

Vanderlei?

Infelizmente, temos de viver essa situação. O que alimenta ainda a nossa crença de

que é possível enfrentar isso é que a mídia, nesse caso, tem me surpreendido. Em

Minas Gerais,  onde  ela  consegue,  na  grande maioria  das  vezes,  esconder  muita

coisa,  nos  últimos  dias  tem  pautado  esse  fato  permanentemente,  levando  esse

assunto à sociedade. É a prova de que temos sido cobrados insistentemente na base,

na família, nas lideranças ou por “e-mail”. Várias pessoas têm cobrado de nós um

resultado, uma mudança, uma resposta diante do que aconteceu, porque a disputa

política aqui acontecerá, e obviamente a maioria vencerá. Esse espaço de debate
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existirá, e temos de garantir que isso exista, mas que isso seja feito com lisura, com

transparência, garantindo o debate democrático, que é natural e legítimo desta Casa.

Espero  que,  de  fato,  esta  Casa responda à  altura  do  que a  sociedade mineira

requer de nós, mas, sobretudo, à altura do que esta Casa representa como referência

nacional  de  Assembleias  Legislativas,  como alguns  Deputados  já  disseram  aqui.

Sabemos o quanto se trabalha e o quanto se propõe de ações, de fato, diferenciadas

aqui.

Hoje  ainda conversei  com alguns  Deputados  sobre  a  oportunidade que  tive  de

propor  uma  emenda  à  Constituição  no  início  da  legislatura,  propondo  o  fim  do

mandato-tampão. No início de toda legislatura, há crítica da sociedade, que cobra por

projetos de moralidade na administração pública, projetos que imponham mais rigor, e

também da própria mídia, que questiona os Deputados que ocupam aquele espaço

de início de mandato, quando a Assembleia Legislativa está parada, sem ação,  e

algum  Deputado  é  chamado  para  ocupar  o  governo.  Alguns  Deputados  são

chamados para exercer o nomeado mandato-tampão. Então, estamos propondo uma

emenda à Constituição do Estado, a exemplo da que tramita no Congresso Federal,

mas ainda não foi votada. Já conversamos a respeito com o Deputado Presidente da

Comissão Especial e com o relator, para que a apresentemos à sociedade também.

Ao longo deste ano, a Assembleia já deu vários exemplos e foi pioneira de uma

proposta de emenda à Constituição liderada pelo nosso Deputado André Quintão,

que, com o apoio de toda a Casa, mudou a Constituição colocando como prioridade

do  Estado  a  luta  e  o  combate  à  miséria  e  à  pobreza.  Mudamos  o  benefício  de

aposentadoria de Governadores, ou seja, a Assembleia tem dado muitos exemplos ao

longo deste ano, e não podemos encerrá-lo com um fato tão negativo como esse.

Quem sabe a resposta vem à altura? Projetos como este que apresentei e tantos

outros bons desta Casa podem ser referência para encerrarmos o ano, mostrando à

sociedade  mineira  o  exemplo  e  a  dedicação  de  cada  um  dos  parlamentares  de

procurar atender aos anseios dos cidadãos que acreditaram em cada um de nós para

representá-los.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Obrigado, nobre Deputado Ulysses

Gomes.  Quero  reportar-me à  fala  de  V.  Exa.,  que  citou  os  fatos  acontecidos  no
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Plenário  desta  Casa  na  semana  passada  por  ocasião  de  reunião  extraordinária.

Concordo que o acontecido não fica bem para esta Casa, para a proposta que o

conjunto de Deputados tem de apresentar à sociedade, uma Assembleia confiável e

produtiva, como bem argumentou V. Exa., uma Assembleia de que se orgulham os

mineiros  dos  853  Municípios  deste  Estado.  O  que  aconteceu  foi  muito  sério  e

constrangedor ao mesmo tempo. Sei que medidas estão sendo tomadas. Pelo menos

a imprensa tem pautado o assunto, e temos acompanhado internamente e por meio

da mídia que medidas estão sendo tomadas pela Mesa desta Casa.

Quero aproveitar este aparte para parabenizar a Mesa por dar encaminhamento a

uma sugestão deste Deputado naquela ocasião, quando se apurou que três votos

haviam  sido  computados  sem  que  aqui  estivessem  os  Deputados.  Encaminhei  a

sugestão  de  trocar  esse  jurássico  painel.  Hoje  existem  painéis  moderníssimos  e

multimídia, que podem ser usados sem precisar descer o telão, além do sistema de

biometria, que já existe em três Assembleias do País. A biometria não é totalmente

segura,  também pode ser  violada -  não  vou dizer  como,  mas é  muito simples  -,

porém, pelo menos é uma forma de garantir de fato que o Deputado votante está

presente no Plenário no momento dos acontecimentos. Portanto, parabenizo a Mesa

e espero que, de fato, a sugestão que trouxe em primeira mão seja aprovada o mais

urgentemente possível  e voltemos no ano que vem com o sistema biométrico de

registro de presença e de votações. Obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Obrigado. Fica o registro da nossa manifestação em

relação a esse caso. Quero dirigir-me à população do Sul de Minas, de Piranguinho,

Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, em especial de nossa cidade de Itajubá, que

vem  vivenciando  uma  situação  constrangedora,  relativa  a  uma  ação  do  governo

federal, da Secretaria de Patrimônio da União, que tem cumprido uma legislação por

cobrança do Ministério Público, mapeando as terras da União. Tal fato vem gerando

transtorno, muita desinformação e, consequentemente, uma preocupação enorme da

população da região. Dirijo-me a todos os que nos acompanham, mas especialmente

aos que estão sendo afetados diretamente por esse problema, tranquilizando-os e

comprometendo-me.

Ao longo desses meses, vimos acompanhando junto à Secretaria de Patrimônio da
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União em Belo Horizonte e em Brasília o atendimento que nos têm dado. Aprovamos

um requerimento para a realização de audiência pública pela Comissão de Assuntos

Municipais,  que  acontecerá  em  Itajubá  no  dia  12  de  dezembro,  segunda-feira

próxima. Essa audiência pública terá presença de membros do governo federal, com

o objetivo de esclarecer melhor toda a população de Itajubá, Piranguinhos, Santa Rita

do Sapucaí e Pouso Alegre. Hoje, membros da Prefeitura de Pouso Alegre divulgaram

essa ação e convidaram a população para fazer  um grande debate.  O objetivo é

orientar melhor a população.

Infelizmente,  por  falta  de  informação,  nessas situações,  há  alguns  oportunistas,

algumas lideranças que querem tirar  proveito político disso,  gerando um desgaste

danado,  desorientando  totalmente  a  população.  Cria-se  quase  um  terrorismo,

deixando a população preocupada, chegando ao ponto de dizer que o governo vai

tomar  a  terra  ou  que  vão  perder  o  patrimônio,  o  que  é  uma  coisa  totalmente

equivocada.  Para  não  ter  dúvida,  para  não  ser  um  discurso  de  apenas  um

parlamentar, que não tem interesse nenhum por trás disso, senão defender o direito

do nosso cidadão, da nossa cidade, da nossa região do Sul de Minas. Gostaria de

convocar a todos que estão nos acompanhando, Vereadores, lideranças, cidadãos

que foram notificados, para participarem conosco, às 17 horas, na próxima segunda-

feira,  da  audiência  pública,  promovida  pela  Assembleia  Legislativa,  por  meio  da

Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  para  debatermos  esse

problema. Na verdade, essa é uma forma de mapear, encontrar uma solução para a

população.  O  governo  não  tem  interesse  de  tirar  o  direito,  qualquer  que  seja,

sobretudo, o da propriedade do cidadão. Estaremos com o governo e as lideranças,

para explicar, justificar e orientar melhor, para que, por meio de um novo estudo, esse

processo seja retomado. O último compromisso que fizemos com o Deputado Federal

Odair  Cunha,  em  Brasília,  foi  a  suspensão  desse  processo.  Então  que  ele  seja

retomado  com  mais  orientação,  para  que  a  população  participe  calmamente,

ajudando a mapear melhor essa ação. Agradeço e conto com a presença, sobretudo

dessas cidades, nessa audiência, para melhor informar e virar a página tumultuada

que foi esse processo. Muito obrigado e boa tarde.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  público

presente, boa tarde. Quero saudar,  de forma especial,  todos os mineiros que nos

acompanham pela TV Assembleia, em diversas cidades de Minas Gerais. Venho a

esta tribuna hoje para fazer um agradecimento pelo que aconteceu aqui, na terça-

feira da semana passada, quando aprovamos, em primeiro turno, a PEC nº 21, que

cria o Dia dos Gerais e reconhece a nossa querida cidade de Matias Cardoso como o

primeiro povoamento de Minas, a primeira freguesia, a primeira igreja de nome Nossa

Senhora da Conceição. Minas começou naquela região do Estado, por volta de 1650,

quase 50 anos antes do Ciclo do Ouro, com a chegada dos Bandeirantes. O trabalho

do povo daquela região foi de fundamental importância até para o Ciclo do Ouro. O

Deputado  Luiz  Henrique,  que  nos  acompanha  e  é  também  votado  em  Matias

Cardoso, deu-nos a honra de relatar a nossa proposta de emenda à Constituição. Ele

sabe da importância que foi o Norte do Estado, de um lado, os antigos currais da

Bahia, do outro, de Pernambuco. Ali  foi  construída a Igreja de Nossa Senhora da

Conceição, o marco inicial da história de Minas Gerais, a primeira igreja, um templo

maravilhoso. Com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, Deputado

Luiz Henrique, espero que consigamos sensibilizar os governos estadual e federal, o

Iphan, enfim, todos os órgão do patrimônio cultural, para que se unam urgentemente

para a imediata restauração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga

de Minas Gerais.

Hoje é um dia chuvoso no Estado, graças a Deus está chovendo no Norte de Minas

há 15 dias sem parar.  Lá,  para o padre celebrar a missa, os fiéis precisam levar

sombrinha para dentro da igreja. É uma cena inusitada. Esperamos que os órgãos se

entendam, que a burocracia seja vencida e que dessa vez consigamos mais que a

liberação dos recursos, esperamos que os órgãos do patrimônio histórico e cultural de

Minas Gerais se entendam e comecem a restauração o mais rápido possível. Nunca

faltou dinheiro para restaurar as igrejas de Ouro Preto, Mariana e Diamantina, mas a

primeira igreja do Estado, nosso marco fundamental, uma igreja de estilo barroco com

mais de 300 anos, está na situação que está. E não é só a Igreja de Nossa Senhora

da Conceição, em Matias, que é a mais antiga de Minas. A 2ª mais antiga do Estado,
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também no Norte de Minas, a Igreja do Rosário, no Distrito de Brejo de São Caetano,

em Januária, também está caindo aos pedaços. Será que o dinheiro da Secretaria de

Cultura, será que os recursos oriundos dos impostos, até do ICMS Cultural, só tem

um  destino?  Se  é  aquela  velha  história  de  que  a  água  só  corre  para  o  mar,

precisamos, Deputado Luiz Henrique, mudar essa questão.

Restaurar  a Igreja  dos  Morrinhos,  de  Nossa Senhora  da  Conceição,  em Matias

Cardoso, é para nós uma questão de honra. Tenho convicção de que, na quinta-feira,

quando entregarmos as Medalhas Matias Cardoso e Maria da Cruz, o Governador,

que estará presente, anunciará esses recursos, tão importantes e fundamentais para

resgatar a nossa história. A restauração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição é

para  todo o povo  norte-mineiro  e  para  o  Movimento Catrumano uma questão de

honra, de resgate da nossa cultura. Hoje faço um apelo a todos os Deputados desta

Casa para aprovarmos a PEC em 2º turno, como fizemos na sexta-feira passada,

quando a  aprovamos  por  unanimidade.  Espero que hoje a votemos em 2º turno,

porque assim, tenho certeza, levaremos a Matias Cardoso o Deputado Dinis Pinheiro,

Presidente desta Casa, juntamente com a Mesa, para que, na quinta-feira, na frente

do povo do Norte de Minas, dos Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas, religiosas

e culturais de toda a nossa região, sancionem essa PEC em praça pública.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes,  inicialmente

gostaria de parabenizá-lo pela autoria da PEC nº 21. Presidente e Deputado Duilio de

Castro, hoje pela manhã, conversamos sobre esse assunto, que vem resgatar parte

da história de Minas Gerais. Enquanto o Deputado Paulo Guedes falava, eu refletia

sobre a história, sobre 1553, quando Espinosa, um castelhano, adentrou o espaço

territorial mineiro. Ele saiu de Porto Seguro, seguiu a calha do Jequitinhonha e foi até

o Rio São Francisco. Deputado Paulo Guedes, quase 100 anos depois, teve início a

verdadeira  ocupação  do  território  mineiro.  Essa ocupação  se  deu  realmente  pela

calha  do  Rio  São  Francisco,  por  Morrinhos,  fundada  pelo  bandeirante  Matias

Cardoso. Deputado Paulo Guedes, como hoje é um dia histórico para o Norte de

Minas, peço a todos os pares desta Casa que aprovem a PEC nº 21, da qual tive a

honra de ser relator, porque estamos resgatando a história de Minas com a Medalha

Maria da Cruz. Talvez Maria da Cruz tenha sido a primeira mulher a lutar, a fazer o
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primeiro  movimento  separatista  mineiro.  A Inconfidência  Brejina  aconteceu  muito

antes da Inconfidência Mineira e foi uma reação do povo do Norte de Minas, do povo

dos  gerais  contra  a  cobrança  de  impostos  feita  pela  Coroa  Portuguesa.  Então,

Deputado Paulo Guedes, esta Casa hoje poderá resgatar um momento histórico de

grande importância para Minas, sobretudo, para os gerais. Quero parabenizar V. Exa.,

mais uma vez, pela PEC nº 21, pela necessidade da restauração da primeira igreja

que se construiu em Minas. Tenho a certeza de que o Governador Antonio Anastasia

e o seu Vice, Alberto Pinto Coelho também são catrumanos, também são geraizeiros

porque toda vez que conversamos com eles sobre esse assunto, estão dispostos a

trabalhar para resgatar a história, porque são favoráveis ao Dia dos Gerais. Parabéns

por essa iniciativa. O Norte de Minas saberá reconhecer este momento.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Luiz Henrique. Para mim é um

orgulho muito grande ser o autor desta PEC, que faz essa correção histórica, que

modifica  a  Constituição  de  Minas  Gerais.  Todo  ano,  no  dia  8  de  dezembro

transferiremos, simbolicamente, o governo de Minas para Matias Cardoso, como é

feito em Mariana, no Dia de Minas. Para o povo do Norte de Minas isso tem um

simbolismo muito grande, pois se começa a modificar o sentido, pois tudo é dirigido

aonde estão as riquezas.

Gostaria de dizer que, até então, havia um erro muito grande. A nossa região não é

pobre, é uma região esquecida, porque há hoje lá, sem dúvida, a melhor estrutura

para  se  investir  no  Estado,  haja  vista  as  descobertas  de  gás  na  bacia  do  São

Francisco,  de  minério  de  ferro  e  das  melhores  terras  agricultáveis.  Em  Matias

Cardoso, no Jaíba, encontra-se o maior projeto de irrigação da América Latina. É uma

região que tem tudo que é necessário para crescer, pois há terras, estrutura e gente

que quer trabalhar. Basta agora os governos darem um pouco as mãos, porque assim

transformaremos  o  Norte  de  Minas  na  terra  das  oportunidades.  Hoje,  não  tenho

dúvidas de que somos, no Estado, a melhor região para se investir, sem falar dos

incentivos  que  temos  de  órgãos,  como a  Sudene  e  o  Banco  do  Nordeste,  pois

oferecem  empréstimos,  financiamentos  e  juros  subsidiados.  Eis  o  recado  aos

empresários e às pessoas que querem investir: o Norte de Minas é a terra da vez.

Ao falar  sobre  a  Proposta de  Emenda à Constituição nº  21 e  sobre  o Dia  dos
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Gerais,  não poderia  deixar  de  agradecer  ao  Prof.  João Batista,  o  “Joba”,  que foi

professor da Unimontes, é doutor no assunto, responsável por essa tese e por todas

as pesquisas que comprovam que a  Igreja  do  Morrinhos e Matias  Cardoso eram

anteriores  a  Mariana  e  a  Ouro  Preto.  Então,  “Joba”,  externamos  nossos

agradecimentos e os de todos desta Casa, por sua pesquisa, feita na Europa, em

Portugal.  Você pesquisou onde era preciso pesquisar e conseguiu a comprovação

histórica  em  documentos  da  Coroa  que  se  referiam  a  Matias  Cardoso  como  a

primeira Freguesia deste Estado, como a primeira Vila de Minas Gerais.

Por isso hoje é um dia de muita alegria, porque espero que consigamos aqui, no

Plenário desta Casa, fazer essa justiça, reconhecer Matias Cardoso como Capital dos

Gerais. Com essa mudança, não retiramos nada de Mariana, porque ela continuará

comemorando o Dia de Minas. O próprio nome do Estado já diz tudo: Minas Gerais.

São duas formações e duas culturas diferentes que se juntaram para a formação do

Estado.

Queria aqui também fazer um apelo. Estive, na semana passada, na quinta-feira, no

Ministério dos Transportes e falei com o Ministro Paulo Sérgio, cobrando agilidade na

licitação  do  trecho de Manga a  Itacarambi.  O  Ministro  já  está  tomando  todas  as

providências para que esse trecho seja licitado. Mas tive a sorte de encontrar nessa

ocasião o Governador da Bahia, Jaques Wagner. Então,  Deputado Luiz Henrique,

conversei  com  o  Governador  da  Bahia  sobre  uma  estrada  muito  importante,  a

extensão da MG-401, do Porto de Manga até Malhada. Disse-lhe: “Governador, se

conseguirmos sensibilizar o governo de Minas para fazer os 18km até a divisa do

Estado da Bahia, vocês teriam interesse em asfaltar os outros 28km que pertencem

ao Estado da Bahia para fazermos a ligação de Minas com a Bahia, que seria uma

forma de escoar os produtos do Jaíba, que é o maior projeto, uma região em que

precisamos  abrir  caminhos  para  diminuir  a  distância  para  Porto  Seguro,  para

Salvador,  para vários outros centros importantes do Brasil”.  O Governador Jaques

Wagner, ao mostrar-lhe o projeto, ficou muito entusiasmado.

Faço,  assim,  um  apelo  ao  Deputado  Luiz  Henrique,  que  é  votado  em  Matias

Cardoso  juntamente  comigo,  para  que  possamos  levar  essa  reivindicação  ao

Governador  Anastasia.  Quem  sabe  nós  dois,  amanhã,  apresentamos  um
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requerimento  solicitando  isso  ao  Governador,  até  porque,  com  o  Governador  da

Bahia, a conversa já foi iniciada. A receptividade foi muito boa.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)*  – Estive com V. Exa. no Ministério dos

Transportes, e quero também dar o meu testemunho, tratamos de diversas rodovias.

Vamos também dar uma notícia boa para o povo do Jequitinhonha. Naquela reunião,

o Ministro Passos ficou de, ainda este ano, licitar o projeto da MG-367.

Tendo em vista essa conversa que V. Exa. teve com Jaques Wagner, que chegou

em seguida, com certeza, em Matias Cardoso, comemorando o Dia dos Gerais, que

será oficializado nesta Casa, com fé em Deus, vamos tratar desse assunto com o

Governador Antonio Anastasia. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* – Para finalizar,  Sr. Presidente, estive neste final de

semana nos Municípios de Chapada Gaúcha, Formoso, Januária e Pedras de Maria

da Cruz. Tive a oportunidade de rodar 470km em estrada de chão, numa estrada

vicinal que liga Formoso a Chapada Gaúcha, que passa dentro do Parque Grande

Sertão Veredas, uma estrada que está totalmente abandonada. Aproveito para cobrar

do Ibama os investimentos nos parques que existem hoje no Estado, principalmente

no Norte. Temos o Parque Grande Sertão Veredas, o Cavernas do Peruaçu, enfim,

são  parques  importantes  que  foram  fechados,  não  foram  abertos  ao  público.  As

famílias que foram desalojadas desses locais até hoje não receberam indenização.

Cobro, assim, do Ibama a mesma vontade que tem quando precisa aplicar multa,

quando  persegue  produtor  rural.  Que  o  Ibama  também  seja  ágil  em  pagar  as

indenizações devidas e em abrir os parques. Fazer o parque e lacrá-lo, como está

hoje, e não dar nenhum retorno para a região, em matéria de turismo, ou de outra

atividade, não é correto. Está lá a estrada acabada do Grande Sertão Veredas. As

cidades de Formoso e Chapada Gaúcha estão isoladas uma da outra. São 130km de

estradas que praticamente não existem. Passei lá numa caminhonete 4x4, e o vínculo

atolou diversas vezes. Tive de arrumar boi, trator, para conseguir sair, mas fiz questão

de passar para dar esse testemunho de que essa estrada precisa de investimentos,

bem como a MG-479, que liga Chapada Gaúcha a Arinos e a Januária.

O trecho de Chapada Gaúcha a Arinos está sendo feito pelo Proacesso. Na semana

passada,  cobramos  do  Ministro  Paulo  Sérgio,  em  Brasília,  recursos  para  a
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continuação  da  MG-479,  de  Chapada  Gaúcha  a  Januária.  Se  esse  trecho  for

concluído, diminuiremos em quase 500km a distância entre Jaíba, Manga e Brasília,

abrindo grande corredor para o escoamento da produção, sem mencionar que em

Chapada  Gaúcha  há  mais  de  100.000ha  produtivos.  Tudo  é  feito  por  meio  da

iniciativa  privada,  com  a  ajuda  das  pessoas  do  lugar,  sem  nenhum  incentivo  do

governo. Está na hora de o governo fazer sua parte.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, em Plenário, com muita honra, a presença

ilustre dos Deputados Gilsinho Lopes e Luiz Durão,  da  Assembleia Legislativa  do

Estado do Espírito Santo. Sejam bem-vindos a esta Casa.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. Sr. Presidente, fiquei preocupado quando o

Deputado Délio Malheiros pediu providências quanto à matéria publicada no jornal “O

Globo”,  salvo  engano  no  dia  4,  fazendo  referência  ao  nosso  Ministro  de

Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio  e  ex-Prefeito de Belo  Horizonte  Fernando

Pìmentel.  Segundo  a  reportagem,  a  empresa  P21,  de  sua  propriedade,  prestou

serviços  de  consultoria  em  2009  e  2010  à  Fiemg  e  à  Covap,  da  ordem  de

R$2.000.000,00.  Achamos estranho os atuais  dirigentes da Fiemg desconhecerem

esse caso. Conheço o Ministro Fernando Pimentel e fiquei realmente surpreso com a

notícia de que, no período em que deixou a Prefeitura e participou da campanha da

Dilma, tenha prestado essa consultoria. Acredito que ele responderá a essa questão

levantada pelo jornal “O Globo”, para que não aconteça o que aconteceu com os

outros Ministros. É essa a minha observação, Sr. Presidente.

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Quero  me  manifestar  dizendo  que  confiamos

plenamente no Ministro Fernando Pimentel. É um homem sério, correto, que fez uma

das  melhores  administrações  de  Belo  Horizonte.  Há  de  registrar  que  está

escancarada a insistência do PSDB de querer fazer do instrumento do denuncismo

motivo para paralisar o País. Todo dia há uma denúncia nova, não importa o assunto,

que é acobertada pela  grande imprensa,  que é  ligada de forma unilateral  com a
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direita deste país. Todo dia surge uma denúncia. Espero que a Presidente Dilma não

se  paute,  mais  uma vez,  pela  imprensa.  Tenho  a  convicção de que  o  Fernando

Pimentel dará os esclarecimentos necessários, até porque vemos denúncias apenas

com  os  membros  do  governo.  Por  exemplo,  todos  sabem que os  integrantes  do

PSDB vivem de favor, viajando de jatinhos emprestados para lá e para cá, a começar

pelo  ex-Governador  de  Minas.  Entretanto  ninguém  tem  coragem  de  denunciar,

ninguém fala nada. Agora, os membros do governo federal não podem pegar uma

carona,  não podem fazer  nada,  porque a  imprensa fiscaliza  apenas  um lado.  Há

muita  coisa  em  Minas  que  aconteceu  e  continua  acontecendo.  Há  tantas  coisas

absurdas que acontecem no governo Geraldo Alckmin em São Paulo, e a imprensa

não fala nada. O PSDB esteve oito anos no governo Fernando Henrique, teve todas

as  oportunidades  para  fazer  alguma coisa,  para  diminuir  a  pobreza e  para  gerar

empregos.  Ele  ficou  oito  anos  no  governo,  mas  não  fez  nada.  Foram  oito  anos

perdidos, oito anos para serem esquecidos, principalmente, pelos mineiros, porque,

nos oito anos do governo FHC, Minas Gerais foi tratada a pão e água. Itamar Franco

e Azeredo, do PSDB, devem se recordar disso. Inclusive da dívida, que o Fernando

Henrique  impôs  ao  Azeredo  que  assinasse,  com  juros  absurdos  que ajudaram  a

quebrar o Estado. Espero que fique registrada a insistência do PSDB, que não tem

projeto, que não tem proposta, que está sem rumo, sem direção, sem discurso e sem

o que falar  para o povo.  Resta apenas uma saída:  o denuncismo.  Espero que o

Ministro Fernando Pimentel, que é um grande homem público, não tenha nenhuma

dificuldade de enfrentar não apenas essa, mas quaisquer denúncias que aparecerem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 1.687/2011, do Deputado

Leonardo Moreira, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões do

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

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

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

Interno se inicia com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.110 a 2.114/2011, da

Comissão de Segurança Pública, 2.115 a 2.119/2011, da Comissão de Transporte,

2.120 e 2.121/2011, da Comissão de Educação, e 2.122 a 2.126/2011, da Comissão

de Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de Participação Popular  (5)  –  aprovação,  na  30ª

Reunião  Ordinária,  em  1º/12/2011,  das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.476,

1.513,  1.514,  1.573,  1.584,  1.621,  1.633,  1.638  e  1.643/2011  na  forma  dos

requerimentos apresentados; 1.517 e 1.563/2011 na forma de emenda ao Projeto de

Lei  nº  2.520/2011;  aprovação,  na  9ª  Reunião  Extraordinária,  em  30/11/2011,  das

Propostas de Ação Legislativas nºs 1.480/2011 na forma de emenda ao Projeto de Lei

nº 2.520/2011 e de requerimento apresentado; 1.482, 1.495 a 1.498, 1.507, 1.509,

1.540 a 1.544, 1.546, 1.548 a 1.550, 1.606, 1.607, 1.616, 1.642, 1.645, 1.647, 1.648,

1.653, 1.657 e 1.661/2011 na forma dos requerimentos apresentados; e rejeição das

Propostas de Ação Legislativas nºs 1.623 e 1.659/2011; aprovação, na 11ª Reunião

Extraordinária, em 1º/12/2011, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.472/2011 na

forma de emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011; 1.499, 1.518, 1.520, 1.521, 1.524,

1.536, 1.552, 1.570, 1.605, 1.610, 1.612, 1.620, 1.631, 1.634, 1.641, 1.649, 1.655,

1.658/2011 na forma dos requerimentos apresentados;  e  1.622/2011 na forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e de requerimento apresentado; aprovação,

na 12ª Reunião Extraordinária, em 6/12/2011, das Propostas de Ação Legislativa nºs
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1.478, 1.488, 1.492, 1.503, 1.545, 1.583, 1.646, 1.651, 1.662, 1.667, 1.668/2011 na

forma dos requerimentos apresentados; 1.504, 1.522, 1.560, 1.587, 1.594, 1.624/2011

na forma de emendas aos  Projetos de Lei  nºs  2.520 e 2.521/2011;  1.512,  1.562,

1.565, 1.568, 1.572, 1.579, 1.586, 1.591, 1.592, 1.611, 1.614, 1.625, 1.663/2011 na

forma de emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011; 1.523 e 1.602/2011 na forma de

emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.520  e  2.521/2011  e  dos  requerimentos

apresentados;  1.539  e  1.569/2011  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.521/2011 e dos requerimentos apresentados; e 1.556/2011 na forma de emendas

ao Projeto de Lei  nº 2.520/2011; e aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária,  em

30/11/2011, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.502, 1.516, 1.535, 1.538, 1.553,

1.577,  1.582,  1.617,  1.628,  1.637,  1.654,  1.656  e  1.666/2011  na  forma  de

requerimentos apresentados; 1.561 e 1.627, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº

2.520/2011; 1.580,  1.593 e 1.600/2011 na forma de emenda ao Projeto de Lei  nº

2.520/2011  e  de  requerimentos  apresentados;  e  rejeição  das  Propostas  de  Ação

Legislativa  nºs  1.515  e  1.626/2011;  de  Turismo  –  aprovação,  na  26ª  Reunião

Ordinária, em 6/12/2011, do Requerimento nº 1.964/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva;  e  de  Defesa  do  Consumidor  –  aprovação,  na  26ª  Reunião  Ordinária,  em

6/12/2011, dos Requerimentos nºs 1.949 e 1.950/2011, do Deputado Elismar Prado

(Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

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

encaminhado ao DNIT pedido de informações acerca das providências  que serão

tomadas  na  recuperação  da  Ponte  Velha,  que  liga  os  Municípios  de  Timóteo  e

Coronel Fabriciano. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado às

Prefeituras Municipais de Timóteo e de Coronel Fabriciano pedido de informações

acerca das providências que serão tomadas na recuperação da Ponte Velha, que liga

esses Municípios. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado à
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Empresa Saritur pedido de providências para reativar as linhas de transporte coletivo

intermunicipal nº 1.360 A, passando pela Praça da Cemig, e nº 1.360 B, atendendo ao

Bairro  Jardim  Industrial  e  ao  Conjunto  Sandoval  de  Azevedo,  ambas  as  linhas

atendendo aos horários solicitados pela comunidade. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado à

Empresa  Saritur  pedido  de  providências  para  que  retorne  os  horários  praticados

antes de 30/10/2011 e os itinerários praticados aos sábados e domingos pela linha de

ônibus 1.360, que circula do Bairro Industrial, em Contagem, até o centro de Belo

Horizonte.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Tiago Ulisses em que solicita tramitação em regime de

urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  2.701/2011.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita que o Projeto de Lei nº

1.916/2011  seja  distribuído  à  Comissão  de  Meio  Ambiente.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Duarte Bechir em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 955,

1.007, 2.087, 2.220 e 2.572/2011 sejam apreciados logo após a Proposta de Emenda

à Constituição nº 21/2011, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado.
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Discussão,  em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº  21/2011, do

Deputado Paulo Guedes e outros, que dá nova redação ao art. 256 da Constituição

do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com as Emendas

nºs  1  e  2  ao  vencido  em 1º  turno.  Em  discussão,  a  proposta.  Não  há  oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há

para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 955/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o trecho

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Solicito  a  esta  Presidência  que  seja  refeita  a

recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Gilberto Abramo) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados, que, somados aos 11

em  comissões,  perfazem  o  total  de  41  parlamentares.  Portanto,  há  quórum  para

votação.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 955/2011. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.007/2011,  do  Deputado  Dinis

Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município

de Padre Carvalho. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.007/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.087/2011,  do  Deputado  Romel
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Anízio, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Iturama o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.087/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.220/2011,  do  Deputado  Inácio

Franco, que autoriza o Estado a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.572/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana,  que  altera  o  art.  3º  da  Lei  nº  17.699,  de  4/8/2008,  que  autoriza  o  Poder

Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma – o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.572/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  25  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.442, 2.443, 2.446 e 2.449/2011, em 2º turno,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.336,  2.390,  2.444  e  2.448/2011  e,  em turno  único,  do

Projeto de Lei nº 2.556/2011, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6

reuniões; informa ao Plenário que, no  decorrer da discussão do Projeto de Lei  nº

2.442/2011, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado Antônio Júlio,

que receberam os nºs 1 e 2, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer;  informa que,  no  decorrer da discussão do Projeto  de  Lei  nº  2.443/2011,

foram apresentadas ao projeto três emendas do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

receberam os nºs 4 a 6, e uma do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 7,

e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com

o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  parecer;  informa  que,  no

decorrer da discussão do Projeto de Lei nº 2.449/2011, foram apresentadas ao projeto

uma emenda do Deputado Carlin  Moura,  que recebeu o nº  1,  uma do Deputado

Elismar  Prado,  que  recebeu  o  nº  2,  duas  do  Deputado  Délio  Malheiros,  que

receberam os nºs 3 e 4, e uma do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 5,

e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com

o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  para  parecer;  informa  que,  no

decorrer da discussão  do Projeto de Lei nº 2.336/2011, foi apresentada ao projeto

uma emenda do Deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o nº 6, e que, nos

termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida a votação

independentemente de parecer no momento oportuno; informa ainda que, no decorrer

da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº  2.448/2011,  foi  apresentada  ao  projeto  uma

emenda do Deputado João Leite, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do

art.  189 do  Regimento  Interno,  será  submetida  a  votação independentemente  de

parecer no momento oportuno; deixa de receber, nos termos do inciso II do art. 173,

combinado  com  o  art.  204,  do  Regimento  Interno,  uma  emenda  do  Deputado

Sargento Rodrigues ao Projeto de Lei nº 2.556/2011.

- O teor das Emendas nºs 1 e 2 ao Projeto de Lei nº 2.442/2011, das Emendas nºs 4
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a 7 ao  Projeto de Lei nº 2.443/2011 e das Emendas nºs 1 a 5 ao Projeto de Lei nº

2.449/2011 foi publicado na edição anterior.

-  O teor da Emenda nº 6 ao Projeto de Lei nº 2.336/2011,  da Emenda nº 1 ao

Projeto  de  Lei  nº  2.448/2011  e  da  emenda  não  recebida  do  Deputado  Sargento

Rodrigues ao Projeto de Lei nº 2.556/2011 é o seguinte:

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 2.336/2011

Dê-se ao inciso I do art. 3º do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.448/2011

Suprima-se o inciso XXXVI do art. 55 da Lei nº 6.763, de 1975, a que se refere o

art. 1º do projeto.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

João Leite

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.556/2011

Acrescente-se,  onde convier,  ao Projeto de Lei  nº  2.556/2011,  o seguinte  artigo

renumerando-se os demais:

“Art. 1º - A partir de 1º de maio de 2011, o valor do padrão TC-01 da Tabela de

Escalonamento Vertical  de Vencimentos dos Servidores do Tribunal  de Contas do

Estado, constante no Anexo V da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, a partir

de 1º de junho de 2010, fica reajustado em 6,51%, nos termos do art. 37, inciso X, da

Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2011.

Sargento Rodrigues

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
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anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 53ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2011

Presidência do Deputado Marques Abreu

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

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

- Palavras do Deputado Doutor Wilson Batista - Entrega de placa - Palavras da Sra.

Maria do Carmo Coutinho de Moraes - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Wilson Batista - Marques Abreu - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Marques  Abreu)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia Internacional das Pessoas

com Deficiência.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos para tomar  assento à Mesa as Exmas.  Sras.  Maria do

Carmo Coutinho de Moraes, Diretora da Fazenda do Rosário; Maria Cristina Reis,

Presidente do Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos Humanos;  Ana Lúcia de

Oliveira, Coordenadora da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa

com Deficiência – Caade –; e Kátia Ferraz, Presidente do Centro Vida Independente

de  Belo  Horizonte;  e  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  coautor  do
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requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor -  Registramos a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs. Maicon

Bruno de Oliveira, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com

Deficiência;  Eduardo Henrique dos Santos Figueiredo,  Presidente do Conselho de

Ética da Juventude do PSDB, de Minas Gerais; e Luiz Carlos Bernardes, jornalista; e

das Exmas.  Sras.  Maria José Carneiro,  psicóloga,  representando a  Presidente da

Fundação Helena Antipoff,  Irene de Melo Pinheiro; e da psicóloga Denise Martins

Ferreira,  representando a  Diretoria  do  Conselho Regional  de  Psicologia de  Minas

Gerais.

Leitura de Mensagens

O locutor - Gostaríamos de informar o recebimento de mensagens enviadas pelos

Exmos. Srs. Deputado Federal Eduardo Barbosa, Presidente da Federação Nacional

das  Apaes;  e  Deputado  Braulio  Braz,  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, pelas quais lamentam não poder comparecer a esta solenidade em razão

de  compromissos  previamente  agendados,  manifestam  seus  cumprimentos  aos

Deputados pela iniciativa e parabenizam as entidades ligadas à luta pela defesa dos

direitos da pessoa com deficiência.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Doutor Wilson Batista

Sr.  Presidente,  Deputado Marques Abreu,  membro da Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais; Sras. Maria Cristina Reis, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos Humanos;  Maria do Carmo Coutinho de Moraes,  Diretora da Fazenda do

Rosário,  homenageada  neste  ato;  e  Kátia  Ferraz,  Presidente  do  Centro  Vida

Independente  de  Belo  Horizonte;  e  Sr.  Maicon  Bruno de Oliveira,  meu  amigo  de

Muriaé, cidade na qual também resido, boa noite.

É uma grande satisfação estar hoje comemorando o Dia Internacional das Pessoas

com Deficiência. Vou iniciar o meu pronunciamento com uma frase muito significativa:
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“Juntos  por  um  mundo  melhor:  incluindo  pessoas  com  deficiência  no

desenvolvimento”. Esse foi o desafio proposto pela Organização das Nações Unidas

a todos os países, durante a divulgação do relatório mundial sobre deficiência, que

ela lançou em junho deste ano.

Sabemos  que  uma  sociedade  pluralista  e  inclusiva  deve  garantir  e  estimular  a

participação de todos, aproveitando as diferentes experiências humanas, propondo o

fortalecimento e o aperfeiçoamento e desenvolvendo o potencial de cada cidadão. A

sociedade precisa evoluir, enfrentando esse desafio, pois, segundo as estimativas da

ONU,  cerca  de  10%  da  população  mundial  apresenta  alguma  deficiência,  e,  de

acordo com os dados do censo de 2010 do IBGE, no Brasil, esse número é muito

maior:  cerca de  45  milhões  de  pessoas  declararam sofrer  de  alguma deficiência,

número  que  corresponde  quase  a  24%  da  população.  Minas  Gerais  teria

provavelmente 4 milhões de pessoas com alguma deficiência.

Sabemos  que  são  inúmeras  as  causas  que  levam  à  deficiência  física.  Não  só

doenças,  mas,  também,  segundo  a  Organização  Mundial  de  Saúde,  50%  das

deficiências  adquiridas  poderiam  ser  prevenidas  se  medidas  socioeducativas  e

culturais fossem adequadamente aplicadas no País. Sabemos que hoje o número de

pessoas, principalmente jovens, que sofrem acidentes de trabalho, de trânsito e com

armas  é  muito  grande.  Esses  acidentes  podem  deixar  essas  pessoas  com  uma

deficiência permanente.

Para nós, foi motivo de muita alegria a criação nesta Casa da Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assumimos o compromisso de lutar para que

os direitos das pessoas com deficiência sejam verdadeiramente respeitados. Para a

criação  dessa  Comissão,  destaco  a  importância  da  sensibilidade  de  nosso

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  em  ter  acolhido  a  sugestão  do  Deputado

Alencar da Silveira Jr. de que ela fosse criada nesta Casa. É a primeira Comissão

com a finalidade de resguardar os direitos das pessoas com deficiência instalada em

Assembleias Legislativas de todo o Brasil. Essa criação é um marco para o Poder

Legislativo do nosso país.

Ao longo deste ano, já apresentamos muitos projetos de lei na nova Comissão, os

quais visam a melhorar não só a acessibilidade física, mas também a comunicativa, a
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digital e a social dessas pessoas em nossa sociedade. Houve diversas audiências

públicas.  Uma delas  para  tratar  da  equoterapia,  que  hoje  é  uma modalidade  de

tratamento  para as  pessoas com deficiência.  Houve audiência  pública  para  tratar

também  das  questões  das  pessoas  com  deficiência,  em  especial  os  autistas.

Participamos ainda de audiências realizadas no interior  do Estado,  para discutir  e

debater os direitos dessas pessoas.

Sabemos que o Brasil  é  um país com uma legislação muito rica em termos de

direitos para as pessoas com deficiência, mas, por outro lado, é um dos que menos a

cumpre e respeita. Por fim, enfatizamos que a instalação da Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, de fato, foi um marco nesta Casa, pois foi uma

demonstração clara da preocupação da Assembleia Legislativa em representar todos

os segmentos da sociedade.

Nesta reunião especial, em que comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com

Deficiência,  é imperativo reiterar  o esforço para garantir  o  acesso às informações

públicas,  à  tecnologia  da  informação  e  à  comunicação,  ao  sistema  de  saúde

adequado e à acessibilidade em todos os sentidos e níveis. Vamos trabalhar para que

todos os seres humanos tenham o devido valor. O nosso papel será o de lutar juntos

para que todos sejam autores de sua trajetória  em busca de uma vida com mais

liberdade, dignidade e felicidade pessoal.

Agradeço a todos vocês por estarem conosco nesta comemoração, que faz lembrar

as  pessoas  com  deficiência,  que  necessitam  de  cuidado  para  que  sejam

verdadeiramente incluídas na sociedade. Que não seja delegado somente a elas o

dever de se integrarem na sociedade!  Sabemos que a sociedade precisa lhes dar

todas as condições de lutar pelo seu futuro e pelo de sua família, assim como pela

sua felicidade. Boa noite. Obrigado.

Entrega de Placa

O Locutor - Neste instante, o Deputado Marques Abreu, representando o Deputado

Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará entrega à Sra. Maria do

Carmo Coutinho de Moraes, Diretora da Fazenda do Rosário, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Ao proclamar 3 de

dezembro  como  o  Dia  Internacional  das  Pessoas  com  Deficiência  –  PcD  –,  a
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Assembleia Geral das Nações Unidas teve como objetivo fomentar a efetiva inclusão

dessas pessoas na sociedade, com base na igualdade de oportunidade, em respeito

aos direitos humanos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais reitera,

nesta ocasião, a adoção dessa causa, defendendo o aumento da participação das

pessoas  com  deficiência,  como  beneficiárias  e  como  agentes,  na  vida  e  no

desenvolvimento social ”.

O Sr. Presidente - Convido também o Deputado Doutor Wilson Batista, coautor do

requerimento, para que façamos, em conjunto, a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Maria do Carmo Coutinho de Moraes

Boa noite. Meus cumprimentos ao Deputado Marques Abreu, famoso desportista,

que - esse, eu sei - joga em todos os campos, nos mais difíceis, ainda mais o dos

atleticanos, coitados - isso é veneno puro -; à Sra. Maria Cristina Reis, Presidente do

Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos  Humanos;  ao Deputado Doutor  Wilson

Batista, jovem médico coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem; à

Ana  Lúcia  de  Oliveira,  coordenadora  da  Caade,  que  acabou  de  chegar;  e  à

Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, essa linda mulher que

é a Kátia – perdoe-me a liberdade.

A Kátia e vocês me procuraram para falar sobre esta data. Esse é um privilégio dos

mais velhos e dos mais antigos. Acabei de ouvir o Deputado Doutor Wilson falar, com

muito otimismo, da Organização das Nações Unidas – ONU. Digo a vocês que tenho

muito mais fé nesta reunião, nesta Assembleia hoje, que na ONU, e me permitam

mostrar por quê. Estou com um documento que posso passar a vocês. Ouçam isso e

o traduzirei –  é pelo sentido das palavras “Disabled persons have the right  of  full

participation in the life and development of their societies. It is our obligation to enable

them to enjoy that right”. Pessoas incapacitadas... Chamo muito a atenção para o fato

de  que  há  uma  diferença  fundamental  entre  deficiência  e  incapacidade.

Exemplificando, não enxergo sem óculos, portanto sou uma deficiente visual. Porém,

quando os coloco, posso ler, então não sou uma pessoa incapacitada visualmente.

Ficou clara a diferença, não é? Então, ele diz que as pessoas incapacitadas têm o

pleno  direito  de  participação na vida  e  no  desenvolvimento  de  sua sociedade.  É
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nossa obrigação tornar possível para elas usufruir desse direito. Sabem quem é essa

pessoa? Kurt Waldheim, Diretor das Nações Unidas. Sabem de qual ano? De 1981.

Ou seja, passadas três décadas, vem a ONU com a mesma conversa.

Que ajuda recebemos dela? A Fazenda do Rosário, a Pestalozzi, é reconhecida

pela ONU por meio da Unesco. E todo o material que consegui receber ou vem em

inglês, ou vem em espanhol; não foi sequer vertido para o português.

Assim, ele chama de “incapacitados”. Estamos com uma comissão de deficientes.

Há uma mudança de mentalidade no vocábulo. E ele fala “nossa obrigação”: nós,

europeus;  nós,  americanos. Aqui nós estamos achando que a obrigação é nossa.

Então, quero cumprimentar os Deputados Doutor Wilson, Marques e os demais que

não estão presentes, porque estamos aqui presenciando uma manifestação em que o

povo  e  o  governo  dão  as  mãos  para  resolver  o  problema  das  pessoas  com

deficiência.

E acho muito brilhante a proposta de se colocar um médico na chefia da Comissão,

porque precisamos realmente de mais ciência.

O Deputado Doutor Wilson enumerou, muito oportunamente, que nossos problemas

-  por  causa  de  um  acidente,  eu  também  tenho  alguns  problemas,  que  são

neurológicos – e das nossas deficiências têm sempre a sua etiologia numa patologia,

num trauma ou num acidente. Precisamos de bastante conhecimento, de bastante

ciência  para  melhorar  a  vida  das  pessoas  que  ainda  não  ficaram  deficientes  e

daquelas  que  nascerão  deficientes  para  usar  o  nosso  conhecimento  e  a  nossa

deficiência na pesquisa e na busca da melhoria de qualidade de vida. O pensador

francês Andre Malraux disse que toda dor que não ajuda ninguém é absurda. Então,

façamos da nossa dor, da nossa luta, das discriminações sofridas pelos deficientes e

por  aqueles  que  trabalham  com  deficientes,  que  também  são  objetos  de

discriminação... Até entidades são ignoradas...

No ano passado, a Fazenda do Rosário completou 70 anos,  e não vi  nenhuma

comemoração  para  ela.  Aproveito  a  presença  do  Deputado  Doutor  Wilson  e  do

Deputado  Marques  para  dizer  que,  em  novembro  do  próximo  ano,  a  Pestalozzi,

primeira entidade voltada para a  educação das pessoas com deficiência mental  -

graças a Deus não usamos mais esse termo - completará 80 anos. É um marco na
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educação para crianças com deficiência em Minas Gerais e no Brasil. A D. Helena era

a cientista. Às vezes, ela era criticada porque suas obras tinham um cunho social.

Quando quisermos criticar uma pessoa, uma ação ou uma obra, a primeira coisa que

devemos fazer é contextualizar essa obra.

A D. Helena chegou aqui na primeira metade do século passado, num Brasil  de

vocação agropecuária, onde a carência era grande. Ela nunca se preocupou se o

dinheiro era doado, se era do governo ou de quem quer que fosse, pois exercia uma

política de resultados. Era uma mulher cientista, nascida na corte do Czar Nicolau,

que  teve  que  levar  o  filho  Daniel  à  faculdade  de  medicina  como  exemplo  de

subnutrição para conseguir  leite para alimentá-lo. Ela não fazia nenhuma restrição

quanto à ajuda, à doação, como eu tampouco faço. Como disse o Deputado Doutor

Wilson, o Estado de Minas Gerais não dá a verba para a merenda escolar das 350

crianças da Fazenda do Rosário.

Tenho um amigo chamado Omir Barbosa que doa mais de 1t de frutas e verduras

semanalmente para as nossas crianças, e ainda repasso para os drogaditos da obra

do  Cabo Júlio,  que repassa  para  outros  internatos.  Porque  é  doado,  acham que

privaria as crianças da Fazenda do Rosário de comer peras, uvas e maçãs, coisa que

não poderíamos comprar? Se for preciso, ajoelho-me aos pés de qualquer doador.

Precisamos acabar com esse preconceito, pois a educação no Brasil começou pela

caridade  dos  padres  jesuítas,  uma  educação  confessional,  pois  atendia  apenas

católicos; uma educação utilitária, pois as pessoas eram treinadas para trabalhar para

a Igreja e para os fazendeiros; além de ser uma educação discriminadora, porque os

filhos dos ricos iam para Portugal e Europa para estudar.

Essa censura que se faz às obras é, além de tudo, uma censura pouco inteligente.

O  tecido  social  de  uma nação  organizada  é  constituído  por  essas  entidades,  as

chamadas entidades do terceiro setor, e pela participação dessas pessoas nessas

entidades. Quando essas entidades diminuem e esse tecido se desgasta pela não

participação das pessoas, o surgimento de crises sociais fica mais fácil.  Devemos

respeitar a D. Helena por seu espírito desprovido de vaidades, de preocupações, e

por ela exercer uma política de resultados. Não pensem que ela cuidou apenas da

deficiência mental. Hoje há o teste do pezinho, que começou como teste da fralda na
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Fazenda do Rosário, em convênio com o Hospital Evangélico e a UFMG. Não há

caminhos que a D.  Helena não tenha trilhado. Hoje,  estão vendo erros inatos  do

metabolismo  –  e  o  Deputado  Doutor  Wilson  sabe  bem  do  que  estou  falando.

Entretanto  a  entidade  que  teve  o  primeiro  consultório  médico  e  odontológico  em

Ibirité... Digo a todos que a cidade que colocou Ibirité no mapa recebeu o nome de

Fazenda do Rosário.

Ela chegou lá em outubro de 1939, mês de Nossa Senhora do Rosário,  viu os

congadeiros dançando e comprou uma propriedade a que deu o nome de Fazenda do

Rosário. Embora ortodoxa, construiu a primeira capela, que hoje é o templo católico

mais antigo do Município de Ibirité.

Uma grande mulher,  realizando um grande trabalho, que deixou outras obras:  a

Fundação Helena Antipoff,  de caráter oficial;  a  Abave,  para os superdotados;  e a

Acorda, primeira associação comunitária do Brasil, que por sinal está passando por

sérias dificuldades, necessitando da ajuda dos políticos e dos Deputados.

Não  podemos  deixar  que  as  obras  bem-criadas,  bem-sucedidas  e  com  nobres

propósitos acabem. Não podemos ignorar uma mulher que veio da Rússia, passou

pela  Suíça  e,  ao  chegar  ao  Brasil,  já  tinha  o  nome  registrado  no  órgão  mais

importante  dos  psicólogos  na  época,  mas  morreu  pobre.  D.  Helena  viveu

espartanamente, nunca usufruiu de todo esse legado que deixou, não para Ibirité,

mas  para  Minas  Gerais,  para  o  Brasil,  sobretudo  para  a  causa  que  estamos

defendendo hoje. Como vocês estão vendo, as promessas estrangeiras devem ser

olhadas com cuidado. O panfleto está aqui e, apesar de estar escrito em inglês, deixa

claro que há uma discriminação de caráter, sobretudo econômico. A ONU vira quando

a política econômica também muda. Ela não está trazendo novidade, porque temos o

documento de três décadas. Agora a ONU volta falando a mesma coisa.

Quero, novamente, cumprimentar o Doutor Wilson. Você vai ser o nosso múnus

científico, dando um caráter que a D. Helena sempre deu. Ela nunca deu um caráter

caritativo para o seu trabalho, mas de pesquisa e estudo. De onde o dinheiro viesse,

desde que fosse honestamente, não era preocupação dela. A sua preocupação era

como ele iria ser aplicado em benefício da causa que defendeu até o fim. E defendeu

causas sociais. A fundação foi criada para defender a educação rural, era o antigo
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Instituto Superior de Educação Rural - Iser. O primeiro curso de pós-graduação em

psicologia de Minas Gerais foi no antigo Iser. Era um suíço, o André Rey.

Estou muito longe de poder receber uma homenagem em nome da D. Helena. Um

cargo  como o  dela  não se  preenche  por  vacância.  Ele  continua  preenchido  pelo

legado que ela deixou. Cabe a nós a responsabilidade de não permitir  que ele se

acabe. Cabe a nós a responsabilidade de não competir com a imagem e a memória

de D. Helena Antipoff. Cabe a nós a obrigação de estar à altura de merecer toda a

ciência, todo o trabalho, toda a abnegação que essa mulher deixou.

Não podemos trazer a Fazenda do Rosário a vocês, mas trouxe uma lembrança

para  algumas  pessoas.  Queria  pedir  aos  Deputados  que,  em  2012,  quando

comemoraremos os 80 anos da Pestalozzi, façam uma visita à Fazenda do Rosário.

Vamos fazer um almoço, e vocês verão aquele lugar privilegiado pela natureza, que

está sendo muito difícil de preservar, porque as terras são cobiçadíssimas. São um

filé, e temos sofrido algumas perseguições e pressão econômica. Convido a todos

que  estão  aqui,  pois  a  casa  também  será  sua.  Vamos  fazer  lá  um  grande

congraçamento para comemorar os 80 anos da fundação da Pestalozzi.

Desculpem-me se passei do tempo. Boa noite para todos. Parabéns. Tenho muito

mais fé nesta reunião do que na ONU, porque aqui está a prova de que a ONU, às

vezes, tem a memória curta. Muito obrigada.

Ganhei o direito de falar mais um pouquinho. Falei: 80 anos de Pestalozzi, 70 anos

de Fazenda do Rosário. Para uma Diretora com a língua desse tamanho, 5 minutos é

pouco tempo.

Eu quero ter a honra de entregar ao Doutor Wilson e ao Marques, em nome dos

cinco que tenho guardado e que vão ficar no coração e na memória da Fazenda do

Rosário, das suas 400 pacientes e alunos, dos seus pais e dos seus funcionários.

Essa é uma luta com a qual  já  estamos um pouco cansados,  porque são tantos

títulos,  tantas  educações inclusivas,  como se houvesse uma educação que fosse

excludente. Estou falando demais, não é? Já vem a língua da velha Diretora.

Tenho um vídeo, que deixarei para vocês, o qual mostra a Fazenda do Rosário há

aproximadamente  sete  anos.  Estou  parecendo  uma baleia  orca,  porque  sofri  um

acidente.  E  tenho  uma  perna  um  pouco  mais  curta,  como  consequência  desse
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acidente. Vocês podem ver que estou me deslocando bem, porque estou ao lado de

um  deficiente  eficiente.  Até  lesões  neurológicas  eu  tive.  O  Presidente  chama-se

Mílton Andrade Silva. Ela já não é mais a mesma, mas vocês terão uma ideia do que

é a Fazenda do Rosário, porque quase todos os setores estão aqui.

Então, com muito carinho e em nome das crianças da Fazenda do Rosário, chamo

o jovem médico, Doutor Wilson, para receber as lembrancinhas, e o Marques. Esse é

um  trabalho  feito  na  cerâmica.  Se eu soubesse da situação,  teria  trazido  para  o

Marques um bonequinho jogando futebol.

- Procede-se à entrega das lembranças.

A Sra. Maria do Carmo Coutinho de Moraes - Não há dinheiro para produzir matéria

institucional, mas aqui você vai ter um resumo do que é a Fazenda do Rosário. Bom,

por hoje chega, senão não paro mais. Um beijo enorme para todos.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado Marques Abreu,

coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Sr. Presidente

Boa noite a todos e a todas. Na condição de representante do Presidente desta

Casa, Deputado Dinis Pinheiro, cumprimento a Sra. Maria do Carmo Coutinho de

Moraes, Diretora da Fazenda do Rosário, que, convenhamos, está vestida a caráter,

representando o nosso time. Ela falou tanto do nosso time, mas está vestida de preto

e branco, mesmo com a cabeça inchada. Cumprimento o coautor do requerimento,

Deputado Doutor Wilson Batista, cuja convivência me traz um aprendizado diário. Eu

vim do esporte e tenho crescido muito com a sua experiência de médico a cada

reunião  da  nossa  Comissão,  e  também  com  os  convidados  que  estão  sempre

fazendo um trabalho conosco. Cumprimento a Sra. Maria Cristina Reis, Presidente do

Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência;  a Sra.  Ana Lúcia  de

Oliveira, Coordenadora da Coordenadoria de Apoio e Assistência às Pessoas com

Deficiência;  a Sra. Kátia  Ferraz,  Presidente do Centro Vida Independente de Belo

Horizonte; e, mais uma vez, o nosso Deputado querido, Doutor Wilson Batista.

A comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela

Assembleia-Geral da ONU, constitui uma grande oportunidade para refletirmos sobre

as condições  devidas,  demandas e  necessidades de uma parcela  significativa  da
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população mundial.  Estima-se que mais de 10% das pessoas, em todo o planeta,

estejam  incluídas  nessa  condição.  Se  considerarmos  também  os  familiares  e

atendentes, podemos afirmar que aproximadamente um quarto da população mundial

está diretamente envolvida com os casos de deficiência. Trazendo esses números

para  o  contexto  do  Brasil  e  de  Minas  Gerais,  sabemos  que  aqui  eles  não  são

menores. Uma parcela bastante considerável de nossa população está envolvida com

o sofrimento, as dificuldades - físicas, psicológicas, sociais, financeiras - decorrentes

dos diversos tipos de deficiência.

É justa e necessária, na sociedade em que vivemos, a consolidação dos preceitos

constitucionais  a  que  se  referem  aos  direitos  fundamentais  do  ser  humano,  à

igualdade de oportunidades, às condições de participação na vida em comunidade,

ao exercício da cidadania. Referimo-nos, nessas considerações, a todos os que se

encontram em situação de desigualdade, que possam ser vistos como diferentes, por

suas peculiaridades ou circunstâncias em que vivem, com atenção especial, neste

momento, para as pessoas com deficiência.

Essas pessoas têm seus direitos básicos assegurados em nossa legislação e em

nossas políticas públicas, mas é preciso que esses direitos sejam implementados de

fato,  que  sejam colocados  em  prática  em  todos  os  seus  aspectos.  Não  há mais

espaço, na sociedade que queremos, para a discriminação e o preconceito. Assim,

temos  que  envidar  esforços  para  que  as  pessoas  com  deficiência  tenham  pleno

acesso  aos  sistemas  de  saúde,  à  assistência  e  proteção  social,  à  educação,  ao

mercado de trabalho, à justiça, à moradia, à cultura, ao lazer, enfim, a todos os bens

e serviços que possibilitem sua inclusão social.

Essa preocupação está presente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais  há

várias décadas, principalmente depois da promulgação da Constituição Federal de

1988 e da Constituição Estadual de 1989, que abriram caminho para o fortalecimento

e  a  ampliação  das  políticas  sociais.  As  ações  do  parlamento  nesse  sentido  se

expressam por meio de audiências e debates públicos, fóruns, seminários e outras

formas de discussão com a sociedade e órgãos integrantes de outros poderes, assim

como na elaboração e aprimoramento de normais legais referentes ao assunto. Para

dar  mais consistência a essas atividades, a Assembleia Legislativa promoveu,  em
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maio deste ano, a instalação de sua mais nova comissão permanente, a de Defesa

dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  por  meio  da  qual  pretendemos  manter

sempre acesa nossa atenção sobre o tema.

Gostaríamos de ressaltar que essa atenção com as demandas e necessidades das

pessoas com deficiência está em sintonia com as diretrizes da Mesa Diretora, entre

as quais estabelecemos como prioridade o atendimento às camadas mais carentes

da população, àquelas que se sintam de alguma forma excluídas do exercício de sua

cidadania.  Manifestamos nosso reconhecimento  a todas as pessoas e  instituições

que  têm  se  dedicado  à  causa  que  nos  une  nesta  solenidade.  Em  nome  delas,

fazemos  um  cumprimento  especial  à  Sra.  Maria  do  Carmo Coutinho  de  Moraes,

diretora  do  Centro  de  Educação  Especial  da  Fazenda  do  Rosário,  localizada  no

Município de Ibirité.

O  trabalho  que  se  desenvolve  nessa  instituição  honra  e  mantém  vivos  os

ensinamentos da saudosa D. Helena Antipoff, psicóloga que dedicou grande parte de

sua vida à educação de crianças e adolescentes menos favorecidos, especialmente

aqueles  com  deficiência.  Que  seu  exemplo  nos  inspire  a  promover  iniciativas  e

aprimorar as políticas públicas destinadas a esse segmento da população, dentro dos

princípios da inclusão social, da justiça e da fraternidade. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 6, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 6/12/2011.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - Fica revogado o § 3º do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de 18 de

janeiro de 2001.”.
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Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A Lei nº 19.832, de 2011, é originária do Projeto de Lei nº 2.125/2011,

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG. A proposição foi apresentada com a

finalidade  de  fixar  o  percentual  de  reajuste  dos  vencimentos  e  proventos  dos

servidores do Poder Judiciário do Estado, bem como para autorizar a abertura de

crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça

Militar de Minas Gerais.

Contudo, já em segundo turno foi apresentada emenda ao mencionado projeto de

lei,  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para  que  fosse

acrescentado um  artigo  modificando  o  §  3º  do  art.  319  da Lei  Complementar  nº

59/2001, para permitir a permuta de titulares de serviços notariais e de registro, o que

até  então  era  vedado.  A referida  emenda  foi  aprovada  e  consta  no  texto  da  lei

sancionada, não tendo havido a sua retirada, como esperávamos.

Trata-se  de  um  assunto  completamente  diverso  do  objeto  da  proposição

sancionada. Além disso é completamente inconstitucional, pois contraria o § 3º do art.

277 da Constituição do Estado, já que, para exercer cargo de serventia de cartório, é

necessária  a  aprovação  em  concurso  público.  Ressalte-se  que  não  há  nenhuma

exceção a essa regra, o que inviabiliza uma interpretação extensiva ou contrária ao

texto constitucional. Saliente-se que a permuta nada mais é do que procedimento de

concurso derivado, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988.

Diante disso,  torna-se imprescindível  a aprovação desta emenda,  para que seja

revogado esse dispositivo flagrantemente ilegal.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  proposição  em  epígrafe  altera  a  Lei

Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e

Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do

art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de lei  complementar  em comento  visa,  nos  termos da mensagem do

Governador  do  Estado,  a  alterar  a  legislação  com  vistas  a  promover  melhor

distribuição das  receitas  e  encargos previdenciários  entre os  fundos responsáveis

pelo pagamento dos benefícios de que trata a Lei Complementar nº 64, de 2002.

Além disso, a proposição pretende que os benefícios de licença para tratamento de

saúde,  licença-maternidade,  abono-família  e  auxílio-reclusão  sejam  suportados  à

conta de recursos do respectivo Poder, órgão ou entidade responsável por arcar com

as respectivas remunerações. Em razão da alteração, o projeto prevê que, a partir de

2013, a contribuição do Estado ao Regime Próprio de Previdência Social recolhida ao

Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – Funpemg -, que atualmente é de

22%, passe a ser de 19%.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou quatro emendas ao projeto, no

intuito de adequá-lo à técnica legislativa.

Passamos, então, à análise da proposição.

O  projeto  visa  a  corrigir  uma  distorção  no  sistema  de  previdência  do  Estado

decorrente da edição da Lei Complementar nº 110, de 28/12/2009. Isso porque, com

o advento da referida lei,  o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip – assumiu,

adicionalmente ao período originalmente previsto pela Lei Complementar nº 64, de

2002, os benefícios do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – Funpemg

–  até  o  ano  de  2012,  sem,  contudo,  prever  que  os  montantes  relativos  à

Compensação Financeira entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS – e o

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais, concernentes a

esses benefícios, fossem destinados ao Funfip.

Outra alteração contida na proposição visa a estabelecer que a competência pelo
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processamento  e  pela  concessão  dos  benefícios  de  licença-saúde,  licença-

maternidade,  salário-família  e  auxílio-reclusão  seja  do  respectivo  Poder,  órgão ou

entidade  responsável  por  arcar  com  a  remuneração  do  servidor.  Nos  termos  da

mensagem do Governador do Estado, a mudança visa a garantir maior celeridade e

melhor controle dos recursos pelos órgão e entidades do Estado, uma vez que tais

benefícios estão diretamente associados ao período de atividade laboral do servidor,

pelo que devem ser tratados como benefícios estatutários.

Ressaltamos que, em decorrência da desoneração dessas obrigações, a alíquota

patronal recolhida ao Funpemg, a partir de 2013, passará a ser de 19%, não havendo

modificação na alíquota dos servidores.

Dessa  forma,  entendemos  que  o  projeto  favorece  a  eficiência  na  gestão  dos

recursos  públicos  e,  consequentemente,  o  equilíbrio  financeiro-orçamentário  do

sistema previdenciário do Estado, o que constitui uma garantia para os servidores do

Estado, uma vez que busca um maior equilíbrio de contas públicas.

Ressaltamos,  ainda,  que  o  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  n°

154/2011, encaminhou a esta Casa Legislativa emenda ao projeto de lei em análise,

que, segundo exposição de motivos, “faz-se necessária para aperfeiçoar o Regime

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais,

com vistas a promover a destinação correta de receitas, bem como adequar o custeio

da saúde à realidade financeira do Ipsemg”.

A primeira alteração contida na emenda visa a inserir, no rol dos beneficiários de

aposentadoria e pensão assegurados pelo Estado por meio do Funfip, os operários

dos Municípios e entidades municipais inscritos até 18/12/86 e os dependentes dos

segurados dos Municípios e entidades municipais quando o fato gerador da pensão

tiver ocorrido até 31/12/2003.

Sobre esse ponto, ressaltamos que o art. 3º da Lei nº 1.195, de 23/12/54, prevê, em

seu art. 3º, com as alterações da Lei nº 9.380, de 18/12/86, que são contribuintes

obrigatórios do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais –

Ipsemg –, desde que tenham menos de 50 anos de idade, operários dos Municípios

do Estado, desde a data da lei municipal que tenha tornado obrigatória para eles a

contribuição. Por sua vez, o art. 2º, “a” e “h”, da referida lei estabelece que o Ipsemg
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tem por  finalidade garantir  pensão  à  família  do  contribuinte  obrigatório  falecido  e

conceder  aposentadoria  ao  operário  do  Estado,  do Município,  dos  departamentos

autônomos e das autarquias.

Conforme explicitado na exposição de motivos que acompanha a mensagem, “até a

edição  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março  de  2002,  era  possível  a

celebração de convênios, desde que autorizados por lei municipal, para filiação do

Ipsemg dos servidores investidos em função pública municipal. Em contrapartida às

contribuições  recolhidas,  cabia  ao  Ipsemg  prestar  aos  conveniados  assistência

previdenciária,  que  incluía  pensão  aos  dependentes  e  aposentadoria  aos

contribuintes operários inscritos até 18 de dezembro de 1986”.

Assim, verifica-se que a emenda pretende transferir a competência pelo pagamento

de  tais  benefícios  do  Funfip,  com  vistas  a  uma melhor  organização  financeira  e

orçamentária dos recursos previdenciários no Estado.

A modificação seguinte promove alterações no art. 85 da Lei Complementar nº 64,

de 2002, que trata da assistência à saúde prestada pelo Ipsemg. Trata-se, conforme

consta  da  exposição  de  motivos  que  acompanha  a  emenda,  de  “uma  proposta

emergencial  para  sustentabilidade  e  manutenção  do  Plano  de  Saúde  aos

beneficiários  decorrente da necessidade de revisão do financiamento do plano de

saúde do Ipsemg, na perspectiva de proporcionar um atendimento de qualidade e

com segurança aos beneficiários”.

Entre as mudanças no plano de saúde, podemos destacar a fixação de um piso de

R$30,00 para todos os contribuintes, o que possibilita a sustentabilidade do plano. O

projeto estabelece ainda o pagamento de contribuição com alíquota de 3,2% para o

segurado e cada um de seus dependentes inscritos, ressalvados os filhos menores

de  21  anos,  descontada  da  remuneração  de  contribuição  ou  dos  proventos  do

servidor, até o limite máximo de R$250,00, não podendo ser inferior a R$30,00 para o

segurado ou cada um de seus dependentes, limites esses a serem reajustados pelos

índices do aumento geral concedido ao servidor público estadual.

Além disso, o projeto confere ao segurado a opção de incluir como seu dependente,

para fins de assistência médica, hospitalar e odontológica, prevista no art. 85 da Lei

Complementar  nº  64,  de  2002,  os  filhos  com  idade  entre  21  e  35  anos,
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independentemente de serem solteiros, estudantes, inválidos ou emancipados. Para

cobrir  as  despesas oriundas  da inscrição desses  dependentes,  o  projeto  prevê o

pagamento de contribuição no valor mínimo de R$30,00.

Na  oportunidade,  observamos  que  o  conteúdo  da  emenda  apresentada  pelo

Governador do Estado está sendo acolhido neste parecer por meio das Emendas nºs

5 a 7, apresentadas ao final.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

22/2011 com as Emendas nºs 5 a 7, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 5

Acrescentem-se aos incisos I e II do art. 39, a que se refere o art. 1º do projeto, as

seguintes alíneas “c”:

“ Art. 1º – (…)

'Art. 39 – (…)

I – (…)

c) aos operários dos Municípios e entidades municipais da administração indireta

inscritos até 18 de dezembro de 1986, previstos na alínea “h” do art. 2º da Lei nº

1.195, de 23 de dezembro de 1954.

II – (...)

c  )  aos  dependentes  do  segurado  dos  Municípios  e  entidades  municipais  da

administração indireta,  quando o fato gerador  do direito  previsto neste inciso tiver

ocorrido até 31 de dezembro de 2003.'.”.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier :

“Art. … – Os §§ 1º, 3º, 4º e 6º do art. 85 da Lei Complementar nº 64, de 2002,

passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao referido artigo

os seguintes §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C:

'Art. 85 - (…)

§ 1º – O benefício a que se refere o “caput” será custeado por meio de contribuição

descontada  da  remuneração  de  contribuição  ou  dos  proventos  do  servidor,  com

alíquota de 3,2% (três vírgula dois por cento) para o segurado e cada um de seus
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dependentes inscritos, ressalvados os filhos menores de vinte e um anos, observado

o  limite  máximo de  R$250,00  (duzentos  e  cinquenta  reais)  e  o  valor  mínimo de

R$30,00 (trinta reais)  para o  segurado ou cada um de seus dependentes,  limites

esses a serem reajustados pelos índices do aumento geral concedido ao servidor

público estadual.

§  1º-A – A contribuição a que se refere o §  1º  incidirá  sobre o  maior  valor  de

remuneração  de  contribuição ou  de proventos  do  servidor  que  tiver  mais  de  um

vínculo com o Estado.

§  1º-B –  Poderão ser  inscritos  como dependentes,  para os  fins  previstos  neste

artigo, os filhos com idade superior a vinte e um e inferior a trinta e cinco anos, a

requerimento do segurado e mediante o pagamento de contribuição no valor mínimo

estabelecido no § 1º.

§  1º-C  –  O  limite  máximo  de  que  trata  o  §  1º  considerará  o  somatório  de

contribuições do segurado e de seus dependentes inscritos, exceto os referidos no §

1º-B.

(…)

§ 3º – A contribuição referida no § 1º será acrescida de 1,6% (um vírgula seis por

cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos sobre o valor que exceder o

limite máximo estabelecido no § 1º.

§  4º  –  O  Tesouro  do  Estado  contribuirá  com  o  valor  correspondente  a  50%

(cinquenta  por  cento)  do  somatório  da  contribuição  do  segurado  e  de  seus

dependentes inscritos.

(…)

§  6º  –  A  assistência  a  que  se  refere  o  “caput”  será  prestada  pelo  Ipsemg

exclusivamente  aos  segurados  e  seus  dependentes  inscritos,  mediante  a

comprovação do desconto no contracheque do último mês recebido ou do pagamento

da contribuição diretamente ao Ipsemg até o último dia útil do mês de contribuição,

nos termos de regulamento.'.”.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se ao art. 4º o seguinte inciso III:

“Art. 4º – (…)
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III – os §§ 2º e 7º do art. 85 da Lei Complementar nº 64, de 2002.”.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Duarte Bechir – Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.061/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.746/2008,  “dispõe  sobre  lançamento  de

gordura ou óleo vegetal  utilizados na fritura de alimentos, nos encanamentos que

interligam a rede coletora de esgotos”.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável

emitiu  parecer  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que

apresentou.

Em  razão  da  semelhança  de  objeto,  com  fundamento  no  §  2º  do  art.  173  do

Regimento  Interno,  foram  anexados  a  esta  proposição  os  Projetos  de  Lei  nºs

1.468/2011 e 1.736/2011, de autoria, respectivamente, dos Deputados Paulo Lamac e

Fred Costa e da Deputada Luzia Ferreira, que “instituem a política estadual de coleta,

tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal”.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem o objetivo de proibir o lançamento de gordura ou óleo

vegetal  utilizados na fritura de alimentos nos encanamentos que interligam a rede

coletora de esgotos ou equivalentes no Estado.

Conforme a justificação do autor, o projeto de lei visa, entre outros objetivos, a coibir

o  lançamento  de  gordura  ou  óleo  vegetal,  utilizados  na  cozinha  para  fritura  de

diversos alimentos, nas redes de esgotos e rios, uma vez que essa ação provoca a

mortandade de peixes e a destruição da vegetação que margeia os rios.
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A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição.  Entretanto,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  pretende  sanar

irregularidades  e  propor  um  mecanismo  de  incentivo  ao  poder  local  para  a

implantação  da  coleta  seletiva  desse  tipo  de  resíduo  sólido,  em  parceria  com  a

comunidade e com o setor produtivo. O substitutivo proposto atende aos principais

objetivos do Projeto de Lei nº 1.468/2011,

A Comissão de Meio  Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  à  qual  compete

analisar o mérito da matéria, apresentou o Substitutivo nº 2 com vistas a aprimorar o

substitutivo apresentado pela Comissão anterior  e incorporar medidas contidas no

Projeto de Lei nº 1.736/2011, anexado a esta proposição.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que o projeto de lei não cria despesas novas, somente cria a Política Estadual de

Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal de

Uso  Culinário  que  estabelece  diretrizes  a  serem  adotadas  no  âmbito  da  Política

Estadual de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei nº 18.031, de 2009.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.061/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o

Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.



1002
____________________________________________________________________________

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do

art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar, que terá o

escopo de proporcionar aos militares a capacitação para o exercício de seus cargos e

funções.

Em seu art. 2º, § 1º, dispõe que o referido Sistema de Ensino inclui, em caráter

complementar,  os  ensinos  fundamental,  médio  e  profissional  ministrados  nos

Colégios Tiradentes, que são unidades escolares instituídas por ato do Comandante-

Geral da Polícia Militar, observadas as normas específicas do Conselho Estadual de

Educação para reconhecimento de estabelecimentos de ensino. Por fim, prevê que os

ensinos poderão ser ministrados com a colaboração de outros órgãos públicos e de

entidades privadas e destinam-se, prioritariamente, aos dependentes dos militares e

dos servidores civis da Polícia Militar.

O art. 3º reza que o Sistema em questão se baseia no respeito à vida e à dignidade

da  pessoa  humana,  na  garantia  dos  direitos  e  liberdades  fundamentais  e  em

preceitos  ético-profissionais,  observados  os  seguintes  princípios:  integração  à

educação nacional; pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; valorização da

cultura  institucional;  profissionalização,  obedecendo  a  processo  gradual,

constantemente  aperfeiçoado,  de  formação  continuada;  garantia  do  padrão  de

qualidade;  qualificação  profissional  de  base  humanística,  filosófica,  científica  e

estratégica,  para  permitir  o  acompanhamento  da  evolução das  diversas áreas  do

conhecimento,  o  relacionamento  com  a  sociedade  e  a  atualização  constante  da

doutrina policial-militar; vinculação da educação com o trabalho policial-militar e as

práticas  sociais;  valorização  da  experiência  extraescolar;  valorização  dos

profissionais  de  educação  e  intercâmbio  cultural  e  profissional  com  instituições

nacionais e internacionais.

Segundo  o  art.  4º,  o  Sistema  compreende  o  planejamento,  a  coordenação,  o

controle e a execução da Educação Profissional Militar. Esta, por sua vez, configura



1003
____________________________________________________________________________

um  processo  de  formação  acadêmica  e  profissionalizante,  pautado  em  valores

institucionais  e  desenvolvido  de  forma  integrada,  que  abrange  as  atividades  de

ensino,  treinamento,  pesquisa  e  extensão,  no  intuito  de  permitir  ao  militar  o

desenvolvimento  de  competências  que  o  habilitem  para  o  exercício  da  polícia

ostensiva, a preservação da ordem pública e a defesa civil e territorial do Estado. A

Educação Profissional Militar compreende cursos de educação profissional técnica de

nível  médio,  de  graduação  e  pós-graduação,  podendo  suas  atividades  ser

desenvolvidas em parceria com outras instituições de ensino, públicas ou privadas,

bem como com outras instituições militares e civis.

O projeto trata também dos servidores, prevendo que, até a sanção do Estatuto do

Servidor  Civil  da Polícia Militar,  aplica-se para os servidores das carreiras de que

tratam  os  incisos  VII  a  IX  do  art.  1º  da  Lei  nº  15.301,  de  2004,  o  Estatuto  dos

Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 869, de

5/7/52; e, para os servidores das carreiras de que tratam os incisos X e XI do art. 1º

da Lei nº 15.301, de 2004, o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de

Minas Gerais, de que trata a Lei nº 7.109, de 13/10/77. Em seu art. 7º, assegura aos

servidores das carreiras a que se referem os incisos VII  a XI do art. 1º da Lei nº

15.301, de 2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas datas e com os

mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais militares de que trata a Lei nº

5.301, de 16/10/69, não se lhes aplicando o disposto no art. 23 da Lei nº 18.975, de

29/6/2010.

Por fim, o parágrafo único do art. 17 da Lei Delegada nº 37, de 13/1/89, passa a

prever que a gratificação de que trata o artigo compreende o exercício do magistério

nos cursos da Educação Profissional Militar e naqueles realizados em parceria com

outros órgãos públicos visando à formação, à capacitação e ao aperfeiçoamento de

agentes para o exercício de suas funções.

Vê-se, pois, que a proposição aperfeiçoa o Sistema de Ensino da Polícia Militar,

bem como o seu regime remuneratório, ao assegurar aos servidores das carreiras a

que se referem os incisos VII a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, a concessão

de reajustes salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para as

carreiras  de  policiais  militares  de  que trata  a  Lei  nº  5.301,  de  16/10/69.  É ponto
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pacífico a existência de relação entre remuneração e desempenho profissional, e ela

deve ser considerada na busca da eficiência do setor público e da efetividade nos

resultados das políticas públicas implementadas pelo Estado.

Não podemos esquecer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da

família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho.

Por  fim,  ressaltamos  que  o  substitutivo  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

confere mais clareza ao texto e apresenta normas que conferem mais efetividade ao

mencionado Sistema, mantendo-se a ideia original do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.583/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente - Fred Costa, relator - Neider Moreira - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais”.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente,  a  Comissão  de  Administração  Pública  emitiu  parecer  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar, que

pretende proporcionar aos militares a capacitação para o exercício dos cargos e
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funções previstos na Polícia Militar do Estado.

Conforme exposição de motivos do Governador do Estado, o projeto de lei  visa

“ajustar a legislação que trata do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de

Minas  Gerais à Lei  de  Diretrizes  e Bases da Educação Nacional  e,  desse modo,

respaldar  a  educação  profissional  realizada  pela  Corporação  e  assegurar  a

continuidade dos trabalhos dos Colégios Tiradentes que são referência nacional entre

as Corporações Militares”.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição,  mas apresentou o Substitutivo nº  1, com o qual  concordamos, com o

objetivo de conferir mais clareza ao texto e de aperfeiçoar o sistema de ensino em

questão, apresentando normas que conferem mais efetividade ao sistema.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, ressaltou que a

proposição aperfeiçoa o sistema de ensino da Polícia Militar, bem como o seu regime

remuneratório, ao assegurar aos servidores das carreiras a que se referem os incisos

VII a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, a concessão de reajustes salariais nas

mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais

militares de que trata a Lei nº 5.301, de 16/10/69.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão financeira das proposições, ressalta-se que o projeto não gera impacto

nas contas públicas, mas apenas estabelece diretrizes a serem seguidas no âmbito

do Sistema de Ensino da Polícia Militar.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.583/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Almir Paraca - Juninho Araújo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.916/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do Estado, altera a Lei nº

18.797, de 31/3/2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos

hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no Estado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto,

com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  tela  pretende alterar  a  ementa  e  o  art.  1º  da  Lei  n° 18.797,  de

31/3/2010,  que  torna  obrigatória  a  utilização  de  seringas  de  agulha  retrátil  nos

hospitais  e estabelecimentos de saúde localizados no Estado.  A proposição inclui

como opção de equipamento a ser utilizado as agulhas com dispositivo de segurança.

Conforme a mensagem encaminhada pelo Governador, a Lei n° 18.797/2010, na

forma original,  veda o  uso de qualquer  outro  modelo  de  seringa,  ainda que com

dispositivo  de  segurança testado e  aprovado pela  Agência Nacional  de  Vigilância

Sanitária – Anvisa – e em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho.

Assim,  a  alteração  visa  permitir  a  utilização  de  outros  modelos  de  seringa  que

igualmente ofereçam proteção e segurança na instrumentalização em pacientes e na

coleta de lixo especial.

A Comissão de Constituição e Justiça destacou que a medida proposta está de

acordo com normas federais que cuidam da matéria e permite uma maior perenidade

da norma, uma vez que, como a tecnologia está em constante avanço, com o tempo

pode cair em desuso o meio previsto atualmente na Lei nº 18.797, de 2010, qual seja

apenas a seringa de agulha retrátil.

A Comissão de Saúde, por sua vez, asseverou que a medida proposta contribui

para o bom funcionamento do sistema público de saúde, pois  amplia os tipos de

seringa a serem utilizados, o que permite a sua adequação ao procedimento a ser

realizado, tornando o atendimento mais efetivo. Não obstante, a Comissão entendeu

ser  necessário  aperfeiçoar  a  redação  do  projeto,  apresentando,  para  a  alteração



1007
____________________________________________________________________________

proposta, a seguinte justificativa: “O termo 'agulha com seringa retrátil' é espécie do

gênero 'agulha com dispositivo de segurança'. Não seria, pois, adequada a expressão

constante no projeto original – 'seringas e agulhas com dispositivos de segurança, ou

agulhas  retráteis'  –,  pois  leva  a  entender  que  são  entidades  distintas”.  Assim,  a

Comissão apresentou a Emenda n° 1, alterando a expr essão para “perfurocortantes

com dispositivos de segurança”, que abrange todos os tipos de agulha e que já é

utilizada em outras normas em vigor.

Quanto ao que cabe à análise desta Comissão, a proposição em exame não traz

repercussão financeira para o Estado. Aliás, aumentar as possibilidades de escolha

dos equipamentos utilizados, uma vez que permite a ampliação da competição, tende

a gerar economia para o Erário.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1916/2011, em 1º

turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Antônio Júlio – Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe “acrescenta

parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta

Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Na oportunidade, apensamos aos autos cópia do Ofício nº 4231566, de 20/6/2011,

subscrito  pelo Corregedor-Geral  de Justiça,  Desembargador Antônio Marcos Alvim

Soares.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.093, de 2011, tem como objetivo explicitar que os beneficiados

pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF – são cobertos pela isenção

dos emolumentos cartoriais a que se refere o art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho

de 2002.

Em sua análise de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, a Comissão de

Constituição e Justiça demonstrou como o funcionamento do PNCF inclui-se dentro

da atuação da política pública de reforma agrária, ao promover o acesso a terra para

a agricultura familiar, por meio de financiamento proveniente do Fundo de Terras e da

Reforma Agrária,  instituído pela Lei  Federal  Complementar  nº  93,  de 1998.  Ficou

claro que o dispositivo acrescentado pela proposição em apreço tem como fito tão

somente  dirimir  dúvidas  de  interpretação  pelos  cartórios  e  pelos  beneficiários  da

isenção, aclarando o enunciado legal do art. 1º da Lei nº 14.313, de 2002. Com base

nessa constatação, a citada Comissão reconheceu que o projeto não constitui ofensa

à Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma

vez que não cria nova hipótese de isenção de emolumentos.

O  projeto  de  lei  em  análise  teve  origem  na  demanda  dos  movimentos  sociais

manifestada em audiência pública realizada pela Comissão de Política Agropecuária

e  Agroindustrial,  em  19/4/2011,  em  que  foram  debatidos  os  problemas  da

consolidação  do  PNCF  no  Estado.  Essa  reunião  também  deu  origem  ao

Requerimento  nº  681/2011,  que  solicita  ao  Corregedor-Geral  de  Justiça  que  os

cartórios do Estado sejam informados de que os assentados beneficiados pelo PNCF

são contemplados pela isenção do pagamento de emolumentos prevista no art. 1º da

Lei nº 14.313, de 2002.

Em sua resposta a esta Casa, o Corregedor-Geral de Justiça aprova o Parecer da

Gerência de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro e a manifestação do

Juiz Auxiliar da Corregedoria, encaminhados em anexo. O posicionamento adotado

pela Corregedoria-Geral confirma que os beneficiários do PNCF são contemplados

pela  isenção  prevista  e  recomenda  ao  cidadão  que  discordar  da  contagem,  da

cobrança ou do pagamento de valores cartoriais que reclame à Corregedoria-Geral

de Justiça ou ao Juiz de Direito responsável pelo Foro.
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No que se refere ao mérito da proposição, cabe observar que esta Comissão, na

análise do Projeto de Lei nº 1.336, de 2011, em 30/11/2011, opinou pela aprovação do

Substitutivo  nº  1,  que apresentou. Esse substitutivo teve como objetivo definir,  de

maneira ampla e consistente, o público beneficiário a que se refere o art. 1º da Lei nº

14.313, de 2002, explicitando diversos segmentos que têm encontrado dificuldade em

conseguir  a isenção de emolumentos cartoriais decorrente da citada lei.  Mantendo

coerência com essa interpretação, propomos o Substitutivo nº1 para o projeto de lei

em exame.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.093, de

2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, que

isenta do pagamento de emolumentos cartoriais os beneficiários que especifica.

Art.  1º  – O art.  1º  da Lei  nº  14.313,  de 19 de junho de 2002,  passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (…)

Parágrafo único – Os beneficiários a que se refere o “caput” compreendem aqueles

contemplados por políticas públicas federais, estaduais e municipais que promovam o

acesso  a  terra  para  a  agricultura  familiar  rural,  urbana  e  periurbana,  incluindo

regularização fundiária, ações discriminatórias, crédito fundiário, legitimação de terras

quilombolas, perímetros públicos irrigados e demais programas de assentamento e

de colonização.”.

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

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente e relator - Rômulo Viegas - Doutor Viana.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.550/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o projeto de lei

em epígrafe visa definir a grafia do nome do Município de Dona Euzébia.
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A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora,  vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos do disposto no art.  102,  II,  “b”,  combinado com o art.  188,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.550/2011  estabelece que  o  nome do  Município  de  Dona

Euzébia deve ser grafado com a consoante “z”  em substituição à consoante “s” e

determina que essa seja a grafia utilizada nos documentos oficiais do Estado.

O povoado que deu origem ao Município de Dona Euzébia começou a se formar no

ano de 1928, e o território pertencia ao atual Município de Astolfo Dutra, então distrito

de Cataguases. Recebeu esse nome em homenagem a Euzébia de Souza Lima, uma

fazendeira da região, benemérita da comunidade, que doou parte de suas terras para

a construção da estação ferroviária e da Igreja de Nossa Senhora das Dores, dois

pontos que muito contribuíram para o desenvolvimento local.

Como parte do Município de Cataguases, o povoado de Dona Euzébia foi elevado a

distrito  pela  Lei  nº  843,  de  1923,  quando  passou  a  denominar-se  Astolfo  Dutra.

Manteve esse nome durante curto período, pois, em 1938, pelo Decreto-Lei nº 148,

voltou ao nome primitivo, passando a integrar o então criado Município de Astolfo

Dutra, anteriormente Porto de Santo Antônio. A autonomia municipal foi assegurada

em 1962, pela divisão administrativa do Estado de Minas Gerais estabelecida pela Lei

nº 2.764, e seu território foi desmembrado do Município de Astolfo Dutra.

O  nome  Dona  Euzébia,  grafado  originalmente  com  “z”,  foi  corrigido  para  “s”,

atendendo-se ao disposto no Formulário Ortográfico de 1943, que contém instruções

para a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Em seu item 39,

esse documento define que os nomes próprios personativos, locativos e de qualquer

natureza,  portugueses  ou  aportuguesados,  estão  sujeitos  às  mesmas  regras

estabelecidas para os nomes comuns.

Com  a  livre  associação  da  denominação  do  Município  ao  nome  do  Brasil,  foi

adotada a grafia  com “s”.  Assim,  sem que fosse editada outra norma alterando a
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grafia  do  nome  da  cidade,  passou-se  a  adotar,  inclusive  nos  órgãos  públicos

estaduais e federais, a grafia com a consoante “s”.

Para  corrigir  a  situação  e  evitar  os  problemas  que  a  municipalidade  vem

enfrentando por causa da confusão estabelecida, foi  proposto o projeto de lei  em

análise, que é, portanto, meritório e oportuno.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.550/2011, no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente – Liza Prado, relator – Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  127/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “estabelece  diretrizes  e

parâmetros para a política remuneratória dos servidores públicos da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo,  fixa  data  anual  para  sua

aplicação e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do

art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende estabelecer uma política remuneratória para os

servidores púbicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e militares

do Poder Executivo. Para tanto, prevê os instrumentos de aplicação da política e as

condições  e  os  limites  fiscais  a  serem  observados  na  fixação  do  montante  de

recursos a ela destinados.
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A proposta ainda trata de reajuste geral anual  previsto no “caput”  do art.  24 da

Constituição mineira, bem como prevê reajustes salariais de 5% em outubro de 2011

e em abril de 2012, para as carreiras que especifica.

Muitos  dos  instrumentos  da  política  remuneratória  previstos  no  projeto,  como o

reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e sem

distinção de índices, constituem uma luta histórica dos servidores públicos estaduais

e já estão previstos no ordenamento jurídico vigente. A instituição de uma política

remuneratória para os servidores do Poder Executivo foi um compromisso do governo

do Estado assumido expressamente no contexto da reforma administrativa, iniciada

em 2003.

Cumpre destacar que o inciso III do art. 66 da Constituição Estadual confere ao

Governador  do  Estado  a  iniciativa  para  propor  leis  que  promovam  alterações  na

política remuneratória e no regime jurídico dos seus servidores. Tais alterações, por

sua  vez,  podem  ser  regularmente  realizadas,  conforme  entendimento  pacífico  do

Supremo Tribunal Federal (MS 24.875, RMS 21.789).

Por  sua vez,  o art.  39 da Constituição da República,  com a redação dada pela

Emenda  Constitucional  nº  19,  de  1998,  prevê  que  a  fixação  dos  padrões  de

vencimento  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório  observará  a

natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem como os

requisitos para a investidura no cargo.

A instituição de uma política remuneratória, além de estar em conformidade com os

preceitos  constitucionais  vigentes,  atende  algumas  exigências  dos  servidores

públicos  estaduais.  Vê-se  que  a  proposição  valoriza  os  citados  profissionais,

aperfeiçoando o seu regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência do

setor público e efetividade nos resultados das políticas públicas implementadas pelo

Estado.

Ressaltamos que o Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 138/2011,

encaminhou a esta Casa Legislativa seis emendas ao projeto de lei em análise que,

segundo exposição de motivos, “têm por objetivo promover ajustes à legislação de

pessoal em vigor, tendo em vista o seu aprimoramento e a redução das distorções

existentes entre as carreiras do Poder Executivo”. Segundo a referida mensagem, os
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valores de impacto financeiro decorrentes das alterações foram aprovados de acordo

com a disponibilidade financeira e orçamentária, sendo compatíveis com os limites de

despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme  consta  no  Ofício  nº  811/11,  encaminhado  a  esta  Casa  pelo  Poder

Executivo, o impacto financeiro das medidas previstas nas emendas foi estimado em

R$ 21.937.445,48, em 2012; R$50.625.157,43, em 2013; R$93.738.835,22, em 2014

e R$ 153.703.108,06 no exercício de 2015.

Posteriormente,  foram  enviadas  a  esta  casa  pelo  Governador,  por  meio  da

Mensagem nº 148,  mais  três emendas,  que,  segundo a mensagem, decorrem de

acordo  firmado  pelo  governo  com  dirigentes  e  representantes  dos  servidores  do

Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  e  do  Sistema  Estadual  de  Meio  Ambiente  e

Recursos  Hídricos.  As  referidas  emendas tratam da Gratificação de Escolaridade,

Desempenho  e  Produtividade  Individual  e  Institucional  –  Gedama  e  Gedima.

Esclarecemos que a primeira emenda substitui a Emenda nº 6.

Segundo a citada mensagem, os  valores de impacto financeiro decorrentes das

alterações  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade  financeira  e

orçamentária, sendo compatíveis com os limites de despesas determinados pela Lei

de Responsabilidade Fiscal.

Na oportunidade, acatamos as emendas encaminhadas pelo Governador, uma vez

que  aprimoram  o  projeto  e  acarretam  melhorias  na  política  remuneratória  dos

servidores estaduais.

Também  acatamos  parcialmente  a  sugestão  de  Emenda,  apresentada  pelo

Deputado Neider Moreira, na parte que revoga o § 4°, do art. 6°, da Lei n° 17.351, de

17/1/2008.

Assim sendo,  no  intuito  de  adequar  o  texto  da  proposição à  técnica legislativa,

aprimorar  a  sua  redação  e  incorporar  as  emendas  ao  projeto,  apresentamos  o

Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.571/2011, na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes  e  parâmetros  para  a política  remuneratória  dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos

militares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – A política remuneratória  dos servidores públicos civis  da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  e  dos  militares  será

implementada conforme as diretrizes e parâmetros estabelecidos por esta lei, visando

a atender aos seguintes objetivos:

I – estabelecer um sistema remuneratório que busque assegurar a concessão do

reajuste geral anual previsto no “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II  –  reduzir  as distorções remuneratórias existentes  entre as  carreiras  do Poder

Executivo;

III – oferecer segurança aos servidores quanto ao desenvolvimento nas respectivas

carreiras, com o fortalecimento e o aprimoramento do sistema de mérito;

IV – assegurar a compatibilidade entre o sistema remuneratório e o equilíbrio fiscal

do Estado.

Art. 2º – Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I – exercício de aplicação o exercício em que ocorrer a aplicação dos recursos para

pagamento  dos  acréscimos  pecuniários  decorrentes  da  implementação  dos

instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei;

II  –  exercício  de  referência  o  exercício  imediatamente  anterior  ao  exercício  de

aplicação, que servirá de parâmetro para a aferição dos valores da receita tributária e

da despesa com pessoal a serem utilizados no cálculo de que trata o art. 3º;

III  –  receita tributária  o valor  total  de recursos provenientes da arrecadação do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

–, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e do Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD –,

constantes no balanço geral do Estado relativo ao exercício de referência;

IV – previsão da receita tributária do exercício de aplicação o valor total de recursos
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provenientes do ICMS, do IPVA e do ITCD arrecadados até o mês de agosto do

exercício de aplicação,  somado à previsão dessa arrecadação para os meses de

setembro  a  dezembro,  conforme  relatório  resumido  de  execução  orçamentária

referente ao quarto bimestre;

V – variação nominal  da receita tributária a relação percentual entre a variação

nominal do valor total da receita tributária arrecadada no exercício de referência, e o

valor da previsão da receita tributária do exercício de aplicação, conforme a fórmula

constante no Anexo desta lei;

VI – despesa com pessoal do exercício de referência o total da despesa bruta anual

com pessoal, apurada no mês de dezembro do exercício de referência, constante no

Relatório  de  Gestão  Fiscal,  conforme  a  alínea  "a"  do  inciso  I  do  art.  55  da  Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, referente ao Poder Executivo,

excluídos:

a)  no período de 2011 a 2014,  as  despesas com o pessoal  ativo e inativo das

carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011;

b) no ano de 2011, as despesas com o pessoal ativo e inativo da carreira de que

trata a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003;

c) os valores pagos no exercício de referência relativos a despesas de competência

de exercícios anteriores;

VII – valor de referência o montante de recursos financeiros a serem aplicados na

política remuneratória de que trata esta lei,  em cada exercício fiscal, calculado na

forma do art. 3º.

Art.  3º  –  O  montante  de  recursos  financeiros  a  serem  aplicados  na  política

remuneratória de que trata esta lei, em cada exercício,  terá por referência o valor

resultante  da  aplicação  de,  no  mínimo,  55%  (cinquenta  e  cinco  por  cento)  do

percentual  da  variação  nominal  da  receita  tributária  do  Estado  sobre  o  valor  da

despesa com pessoal do exercício de referência, de que tratam os incisos V e VI do

art. 2º.

Art.  4º  –  São  condições  para  a  aplicação  de  recursos  financeiros  na  política

remuneratória em um determinado exercício:

I – despesa total com pessoal do Poder Executivo, no exercício de aplicação, dentro
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do  percentual  estabelecido  no  parágrafo  único  do  art.  22  da  Lei  Complementar

Federal  nº  101,  de  2000,  apurado  no  segundo  quadrimestre,  considerando  as

despesas  efetuadas  até  agosto  e  as  previstas  para  os  meses  de  setembro  a

dezembro, apuradas no mês de setembro pela Junta de Programação Orçamentária

e Financeira – JPOF –, e publicadas no órgão oficial dos Poderes do Estado até o dia

30 do mesmo mês;

II – variação nominal da receita tributária positiva.

Art. 5º – A ausência de qualquer das condições previstas no art. 4º acarretará a não

aplicação dos recursos financeiros na implementação dos instrumentos da política

remuneratória de que tratam os incisos VI, VII, VIII , IX e X do art. 6º.

§ 1º – Os recursos financeiros voltarão a ser aplicados no exercício em que as

condições definidas no art. 4º forem restabelecidas, observado o disposto nos §§ 2º e

3º deste artigo.

§ 2º – Na hipótese de variação nominal negativa da receita tributária, os recursos

somente voltarão a ser aplicados quando constatada arrecadação de receita tributária

superior ao valor arrecadado no exercício anterior àquele em que tenha ocorrido a

variação nominal negativa da receita tributária.

§ 3º – Na hipótese prevista no § 1º será utilizado como exercício de referência o

exercício  anterior  àquele  em  que  tenha  ocorrido  a  variação  nominal  negativa  da

receita tributária, em relação ao exercício de aplicação que apresentar a recuperação

na arrecadação da receita tributária.

Art.  6º  –  Os  recursos  financeiros  de  que  trata  o  art.  3º  serão  utilizados  para

pagamento dos seguintes instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei:

I – revisão geral anual de que trata o “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II – progressão e promoção do servidor, na forma estabelecida na lei de criação da

respectiva carreira;

III – concessão de Adicional de Desempenho – ADE –, nos termos da Lei nº 14.693,

de 30 de julho de 2003;

IV  –  concessão  de  adicionais  de  que  tratam  os  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

V – gratificações vinculadas ao cargo efetivo de acordo com a legislação vigente na
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data de publicação desta lei;

VI – concessão, a qualquer título, de vantagens, gratificações, adicionais, aumento

ou  reajuste  de  vencimento  básico  de  cargos  efetivos  e  dos  proventos  de

aposentadoria e de reforma;

VII – aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por meio da promoção

por escolaridade adicional, na forma da legislação;

VIII – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de remuneração;

IX – reajustes específicos, para atender ao disposto no inciso II do art. 1º desta lei;

X – concessão de abonos eventuais.

Art. 7º – A implementação da política remuneratória de que trata esta lei far-se-á

anualmente no dia 1º de outubro, para fins do disposto no inciso I do art. 6°.

Parágrafo único – Em virtude da previsão legal de datas e índices específicos de

reajuste salarial, o disposto no “caput” não se aplica:

I – nos exercícios de 2011 a 2015, às carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de

2011;

II – nos exercícios de 2011 e 2012, à carreira de Defensor Público, a que se refere a

Lei Complementar nº 65, de 2003.

Art. 8º – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2011, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:

I – carreira de Professor de Educação Superior, a que se refere o item I.1 do Anexo

I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005;

II – carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional

da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Médico, Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia,  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia,  Médico  da  Área  de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar  de Saúde e Tecnologia,  Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  a  que  se
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referem, respectivamente, os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4,

I.2.5, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786,

de 27 de outubro de 2005;

III  –  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  da  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  da

Defesa  Social,  Analista  Executivo  da  Defesa  Social,  Auxiliar  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  Assistente  Administrativo  da  Defensoria  Pública  e  Gestor  da

Defensoria Pública,  a que se referem, respectivamente,  os  itens I.1.1,  I.1.2,  I.1.3,

I.2.1, I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

IV – carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão  de  Defesa  Agropecuária,  Fiscal  Agropecuário,  Especialista  em  Gestão  de

Defesa  Agropecuária,  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  Técnico  de

Desenvolvimento  Rural  e  Analista  de  Desenvolvimento  Rural,  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da

Lei nº 15.961, de 2005;

V  –  carreiras  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  e

Auditor Interno, a que se referem, respectivamente, os itens III.1 e III.2 do Anexo III da

Lei nº 15.961, de 2005;

VI – carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e Gestor

Ambiental, a que se referem, respectivamente, os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1

do Anexo IV da Lei nº 15.961, de 2005;

VII  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Seguridade Social,  Técnico  de  Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão

de Seguridade Social, a que se referem, respectivamente, os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3,

V.1.4, V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005;

VIII  –  carreiras  de  Auxiliar  em  Atividades  de Ciência  e  Tecnologia,  Técnico  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, a que se referem, respectivamente, os itens VI.1.1, VI.1.2,

VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

IX  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Técnico  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,
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Analista  de  Gestão  Artística,  Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,

Professor  de  Arte,  Auxiliar  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,  Técnico  de  Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro, a que se referem,

respectivamente,  os  itens  VII.1.1,  VII.1.2,  VII.1.3,  VII.1.4,  VII.2.1,  VII.2.2,  VII.2.3,

VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6, VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961,

de 2005;

X – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e Políticas

Públicas  em  Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,

Metrologia  e  Qualidade,  Analista  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,  Auxiliar  de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Auxiliar

de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento Econômico e

Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de Administração

de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de

Estádios,  a  que  se  referem,  respectivamente,  os  itens  VIII.1.1,  VIII.1.2,  VIII.1.3,

VIII.2.1, VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2,

VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3

do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

XI – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes e

Obras  Públicas,  Fiscal  Assistente  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  Fiscal  de

Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e Obras Públicas, a que se

referem, respectivamente, os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei nº 15.961, de 2005;

XII  –  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica,  Auxiliar  de Administração Geral,  Técnico da Indústria  Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e
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Comandante  de  Aeronave do Gabinete  Militar  do  Governador,  a  que se  referem,

respectivamente, os itens X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5,

X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005;

XIII – carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário, a que se

referem, respectivamente, os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de

junho de 2006;

XIV –  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração e  Finanças  e  Analista

Fazendário de Administração e Finanças, a que se referem, respectivamente, os itens

II.1 e II.2 do Anexo II da Lei nº 16.190, de 2006;

XV – carreiras de Advogado Autárquico e Procurador do Estado, a que se referem,

respectivamente, o Anexo III da Lei nº 17.951, de 23 de dezembro de 2008, e o Anexo

da Lei nº 18.798, de 31 de março de 2010;

XVI – carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico

Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  de  Auxiliar  Administrativo

Universitário, a que se referem, respectivamente, os itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I

da Lei nº 15.785, de 2005.

Art. 9º – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores resultantes da aplicação do reajuste de que trata o art. 8º desta lei.

Art.  10  – Os reajustes de  que tratam os arts.  8º  e 9º  aplicam-se às vantagens

pessoais a que se refere o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, o

§ 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e o art. 39 da Lei nº 19.553,

de 9 de agosto de 2011, e não serão deduzidos do valor das seguintes vantagens:

I – Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº 15.787, de 27

de outubro de 2005;

II  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008;

III  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedima –, instituída pela Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008.

Art.  11 – Os reajustes de que tratam os arts.  8º e 9º aplicam-se aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República e da legislação vigente.
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Art. 12 – Serão deduzidos do montante de recursos disponíveis para aplicação da

política remuneratória em 2012 os acréscimos na folha de pessoal decorrentes dos

reajustes definidos no art. 9º desta lei.

Art. 13 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2012, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

2º da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1º da referida lei.

Art. 14 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2013, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

3º da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1º da referida lei.

Art. 15 – Ficam reajustados em 4,2176% (quatro vírgula dois mil cento e setenta e

seis milésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2014, os valores resultantes

da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art. 5º da Lei nº 19.576, de 2011,

para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do art. 1º da referida lei.

Art.  16 – Os reajustes previstos nos arts.  13,  14 e 15 desta lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente, bem como, no que couber, aos

valores das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo previstos

no inciso VIII do art. 1º da Lei nº 19.576, de 2011.

Art.  17  –  Fica  assegurado  ao  servidor  público  civil  da  administração  direta,

autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  que cumpra  jornada de trabalho  de

quarenta  horas  semanais  e  ao  militar  vencimento  básico  não  inferior  ao  salário

mínimo fixado em lei, garantida a proporcionalidade em caso de jornada inferior.

§ 1º – Para os fins do disposto no “caput”,  os valores da Vantagem Temporária

Incorporável – VTI – de que trata a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, poderão

ser incorporados, total ou parcialmente, ao vencimento básico do servidor.

§ 2º – O disposto no “caput” aplica-se ao provento básico correspondente à tabela

de vencimento de quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade em caso

de valor previsto em tabela correspondente a jornada de trabalho inferior.
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Art. 18 – Fica instituída a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, devida

ao servidor que, em caráter eventual:

I – for designado para exercer as funções de fiscal de provas, auxiliar ou membro

de bancas ou comissões de concursos públicos ou provas;

II – ministrar programas de formação, qualificação, capacitação ou treinamento;

III – participar do planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de

resultado de concurso público, desde que tais atividades não estejam incluídas entre

as suas atribuições permanentes.

§ 1º – Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo

serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

I  – o valor  da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a

complexidade da atividade exercida;

II – a gratificação não poderá ser superior ao equivalente a cento e vinte horas de

trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e

previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, que poderá

autorizar o acréscimo de até cento e vinte horas de trabalho anuais;

III – o valor máximo da hora trabalhada corresponderá a 2% (dois por cento) do

maior vencimento básico da administração pública estadual.

§ 2º – A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será devida se as

atividades  previstas  nos  incisos  do  “caput”  forem  exercidas  sem  prejuízo  das

atribuições do cargo de que o servidor seja titular, sendo obrigatória a compensação

de carga horária  caso as atividades sejam desempenhadas durante a jornada de

trabalho.

§  3º  –  A Gratificação por  Encargo de Curso  ou  Concurso  não se incorpora  ao

vencimento  ou  remuneração  do  servidor  para  qualquer  efeito  e  não  poderá  ser

utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens nem para fins de

cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

§  4º  –  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  servidor  lotado  em  unidade

administrativa que tenha por competência qualquer atribuição ou função correlata às

discriminadas nos incisos I e III do “caput”.

Art. 19 – O art. 11 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art.  11 – O ingresso em cargo das  carreiras  de Analista  Universitário,  Técnico

Universitário,  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  Analista  Universitário  da  Saúde

ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação

mínima em:

I – nível superior, conforme edital de concurso público, para as carreiras de Analista

Universitário e Analista Universitário da Saúde;

II – para as carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde:

a) nível intermediário, para ingresso no nível I;

b) curso de educação profissional de nível médio, para ingresso no nível II.”.

Art. 20 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Técnico  Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde,  a  que se  refere  a  Lei  nº

15.463,  de  2005,  que  desempenham  funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.

Art. 21 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de

13 de janeiro de 2005, lotados na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de  Minas  Gerais,  que  desempenham funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.

Art. 22 – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 17 .351, de 17 de janeiro de 2008, o

seguinte § 5°:

“Art. 6° – (…)

§ 5° – A Gedama será incorporada aos proventos de a posentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria  ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7°

da Lei Complementar n? 64, de 25 de março de 2002.”.
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Art. 23 – Caso o valor da Gedama, prevista no art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008,

tenha sofrido redução em decorrência de reajuste do vencimento básico, alteração do

posicionamento  ou  concessão de vantagem pecuniária  de  caráter  permanente  no

período compreendido entre 1° de outubro de 2007 e a data de publicação desta lei, o

valor deduzido será acrescido à gratificação a que ficar jus o servidor a partir da data

de publicação desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 24 – O § 4º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

§ 4º – A Gedima será incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria  ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7º

da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 25 – O art. 8º da Lei nº 18.710, de 7 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º – O Poder Executivo, atendendo à conveniência do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos de regulamento, a jornada

de  trabalho  dos  servidores  que  desempenharem  suas  funções  na  Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.”.

Art. 26 – Ficam revogados:

I – o § 4° do art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008;

II – o § 4° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 2008.

Art. 27 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente e relator – Bosco - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.

ANEXO

(a que se refere o inciso V do art. 2º da Lei nº ... , de … de ... de …)

VNRT = (Previsão da receita tributária do exercício de aplicação – 1) X 100

Receita Tributária do exercício de referência

VNRT = variação nominal da receita tributária
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

A proposição em epígrafe, do Governador do Estado,  autoriza a Companhia de

Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais – Codemig – a constituir

subsidiárias.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos

do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  autorizar  a  Companhia  de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – a constituir subsidiárias

nas formas admitidas em lei, observadas as regras do Sistema Financeiro Nacional

aplicáveis,  com  a  finalidade  de  realizar  operações  estruturadas  de  mercado

relacionadas  a  seus  direitos  ou  ativos.  Autoriza,  ainda,  as  subsidiárias  a  serem

criadas a participar de empresas privadas, em conformidade com o disposto no art.

37, XX, da Constituição Federal.

O projeto faculta a cessão de empregados da Codemig para as suas subsidiárias,

respeitados os direitos garantidos em lei e em acordos coletivos de trabalho, ficando

assegurado o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria. Determina

também que a referida empresa estatal poderá fornecer apoio operacional, logístico,

administrativo e técnico à operação de suas subsidiárias.

Conforme destacado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a Codemig

é  uma  empresa  pública  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico, nos termos do art. 12, VI, “b”, da Lei Delegada nº 179, de 2011, e do art.

153, II, “b”, 2, da Lei Delegada nº 180, de 2011. Na qualidade de empresa estatal, tem

personalidade de direito  privado,  autonomia administrativa  e financeira,  patrimônio

próprio e integra a administração indireta do Poder Executivo, nos termos do art. 14, §

1º, da Carta mineira.
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A Codemig é uma empresa estatal cuja finalidade é promover o desenvolvimento

econômico do Estado, e suas atribuições específicas estão enumeradas no art. 2º da

Lei  nº  14.892,  modificada  pela  Lei  nº  18.375,  entre  as  quais  se  destacam  as

seguintes: a contratação ou a execução de projeto, obra, serviço ou empreendimento

que  atenda  ao  objetivo  de  desenvolvimento  do  Estado;  a  pesquisa  e  a  lavra  de

minério  em  qualquer  parte  do  território  nacional  e  internacional;  a  proteção  e  a

preservação  dos  mananciais  das  estâncias  hidrominerais  de  que  detenha  a

concessão; a construção e a administração de hotéis e o fomento do turismo nas

estâncias hidrominerais e turísticas do Estado; e a desapropriação, a constituição de

servidões,  a  aquisição,  a  alienação,  a  oneração,  a  permuta,  a  locação  e  o

arrendamento de terrenos e imóveis destinados à implantação de empresa.

As subsidiárias que ora se pretende criar mediante a autorização de que trata o

projeto terão por finalidade realizar operações estruturadas de mercado atinentes a

direitos ou ativos da Codemig, atividade correlata com as atribuições institucionais da

mencionada  empresa.  Esse  fato  demonstra  a  pertinência  temática  entre  a

competência  da  empresa  primária  ou  de  primeiro  grau,  que  é  a  Codemig,  e  a

sociedade ou empresa de segundo grau, que são as subsidiárias. A existência destas

supõe, necessariamente, a existência de outra empresa estatal que as antecede, seja

ela sociedade de economia mista ou empresa pública, prestadora de serviço público

ou exploradora de atividade econômica, a qual ficará encarregada de desenvolver um

segmento  específico  da  empresa  primária.  Essa  sintonia  de  objetivos  entre  a

empresa matriz e a subsidiária é importante para a configuração de uma entidade

dessa natureza, pois a subsidiária (empresa controlada) deve operar no mesmo ramo

de atividade da empresa primária (sociedade controladora), sob pena de subverter o

instituto da subsidiária.

Nesse ponto, cabe ressaltar que no Brasil existem dois tipos básicos de empresas

estatais:  as  prestadoras  de  serviços  públicos  e  as  exploradoras  de  atividade

econômica.  Aquelas  submetem-se  predominantemente  às  normas  publicísticas,

aplicando-se subsidiariamente as regras privatísticas. Diferentemente, as empresas

prestadoras de atividade empresarial regem-se preponderantemente pelas regras de

direito privado, sujeitando-se, todavia, aos princípios norteadores da administração
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pública.  Isso  demonstra  que  o  regime  jurídico  das  empresas  estatais  é  híbrido,

inexistindo um regime puro, seja de índole publicística, seja de natureza privatística.

A Codemig  exerce  atividade econômica que visa  ao  lucro,  razão pela  qual  sua

atuação é regida principalmente pelas regras de direito privado, embora faça parte da

administração  descentralizada  do  Poder  Executivo.  Consequentemente,  as

subsidiárias  também  desenvolverão  atividade  empresarial,  com  mais  flexibilidade

para atuar no mercado de forma dinâmica e compatível com o perfil das entidades

que almejam lucro.

No que diz respeito especialmente à lei de cunho autorizativo, cabe assinalar que

essa autorização não acarreta, por si só, a efetiva criação da subsidiária, mas apenas

faculta ao Executivo a sua instituição. A rigor, a subsidiária não pode ser constituída

sem  a  prévia  autorização  do  Poder  Legislativo,  que,  diante  do  contexto  político,

deverá  analisar  a  conveniência  da  criação  da  empresa,  pois  o  assunto  se

circunscreve ao âmbito da discricionariedade do Poder Executivo. Este desfruta de

margem de liberdade para tomar as medidas concretas que visem ao surgimento da

subsidiária, se entender que sua criação será vantajosa para o poder público, o que

deverá  ocorrer  dentro  de  um  prazo  razoável  a  partir  da  publicação  da  norma

autorizativa. Aliás, não é demais assinalar que a discricionariedade consiste em uma

margem  de  opção  que  a  lei  defere  à  administração  pública  para,  em  face  das

circunstâncias, tomar a decisão mais vantajosa para o Estado, que deve primar pela

defesa  do  interesse  público.  O  exercício  da  competência  discricionária  envolve

apreciação subjetiva quanto à conveniência e oportunidade da medida a ser tomada,

de modo que a autoridade administrativa deve buscar a decisão mais acertada para o

alcance do fim público.

A  necessidade  de  autorização  legislativa  prévia  para  a  constituição  de  tais

empresas,  independentemente  do  tipo  de  atividade  a  ser  exercida  (atividade

econômica ou serviço público), é uma forma de o parlamento controlar a expansão do

aparelho burocrático do Executivo, conforme lição precisa de Eros Roberto Grau:

“Tanto a criação de empresa estatal, quanto a de subsidiárias delas, bem assim a

sua  participação  no  capital  de  empresa  privada  (…)  devem  ser  previamente

aprovadas  pelo  Poder  Legislativo  (…)  Os  preceitos  instrumentam  o  controle  da
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expansão  do  Executivo  pelo  Legislativo.  Não  importam,  em  si,  retenção  dessa

expansão; apenas impõem a participação do Legislativo no processo de decisão que

se tome a respeito (…) Não se distinguem, neles, empresas estatais que exploram

atividade econômica em sentido estrito – objeto específico de ordenação pelo art. 173

–  daquelas  que  prestam  serviço  público.  O  controle  que  o  Legislativo  passa  a

exercitar  quanto  à  conformação  do  'tamanho'  do  Executivo  é  bastante  amplo”  (A

ordem econômica na Constituição de 1988, 14ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p.

284).

Embora tal habilitação legislativa seja necessária, é bom deixar claro que ela não

tem efeito vinculante para o Poder Executivo, ou seja, não obriga a administração a

constituir as subsidiárias. Isso porque questões de interesse público podem levar o

Estado a não instituir essas empresas, visto que esse interesse coletivo é dinâmico, e

não, estático. Assim, ficará a cargo do Poder administrador concretizar o comando

legal  em  evidência  diante  das  circunstâncias,  não  configurando  ilicitude  ou

comportamento irregular a decisão do governo de não instituir essas subsidiárias, se

julgar sua instituição inoportuna ou se análise posterior da situação fática indicar que

a eventual criação de tais entes poderia acarretar mais desvantagens que vantagens

no que concerne ao interesse da coletividade.

A implantação de subsidiárias  com o propósito  específico de realizar  operações

estruturadas  de  mercado  atinentes  aos  ativos  da  Codemig  poderá  conferir  mais

celeridade e flexibilidade à empresa,  tornando-a mais  dinâmica e eficiente,  o que

facilita o alcance de seus objetivos institucionais. É exatamente nesse contexto que

as subsidiárias, caso sejam bem geridas por seus administradores, poderão trazer

benefícios consideráveis para o Estado com o aumento de seu patrimônio, pois, no

caso em tela, está-se diante de empresas que atuarão na seara econômica, e não,

como prestadoras de serviços públicos propriamente ditos.

Quanto  ao  quadro  de  pessoal  da  subsidiária,  trata-se  de  empregados  públicos

contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Portanto, o

vínculo  jurídico  entre  tais  empregados  e  as  subsidiárias  a  serem  criadas  é  de

natureza contratual, uma vez que se trata de pessoas de direito privado. Entretanto,

até que tais  empresas tenham seus quadros próprios de empregados públicos,  a
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proposição faculta a cessão de servidores da Codemig, disposição necessária para

evitar  possíveis  questionamentos  judiciais.  O  clássico  regime estatutário,  também

denominado de regime institucional ou unilateral, somente se aplica aos servidores

das  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  que  abrangem  o  próprio  Estado  e  as

entidades autárquicas e fundacionais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.617/2011.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Rômulo Viegas – Bosco - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.658/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.658/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel constituído pela área de 356.000m²,

situada na Fazenda Olhos D'Água, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o projeto estabelece, no

art.  2º,  que  o  imóvel  será  destinado  à  ampliação  e  modernização  do  aeroporto

municipal; no § 1º desse dispositivo, que ele reverterá ao doador se, no prazo de

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

dada a destinação prevista ou se for  modificada sua finalidade; e, no § 2º,  que o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento que comprove a destinação do imóvel  conforme o estabelecido  nessa
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autorização.

Ademais, o art. 3º do projeto prevê que essa autorização tornar-se-á sem efeito se,

findo o mesmo prazo cinco anos, o Município não houver procedido ao registro do

imóvel.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A proposição de lei  em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Por  fim,  ressalte-se  que  o  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de corrigir menção indevida ao Município de

Diamantina, indicar a localização do imóvel a ser doado e adequar o texto à técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.658/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.659/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o imóvel que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.659/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Couto de Magalhães de Minas imóvel com área de 1.600m² situado

no Povoado do Amendoim, nesse Município.

No atendimento do interesse público, a proposição estabelece que o referido bem

será utilizado para ampliar o número de alunos do projeto Educação de Jovens e

Adultos – EJA. Ainda com o propósito de assegurar a defesa do interesse coletivo,

está prevista a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada

essa destinação; a cessação do efeito da autorização se o Município de Couto de

Magalhães de Minas não registrar o imóvel em igual prazo; a determinação para que

esse ente federativo encaminhe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – comprovação da utilização do bem de acordo com o estabelecido.

Para  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  a  exigência  de  autorização

legislativa decorre do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito  Federal.  Esse

dispositivo prevê que a movimentação do ativo permanente do Estado somente se

fará com a autorização explícita deste Poder.

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

Justiça,  tem  a  finalidade  de  acrescentar,  no  parágrafo  único  do  art.  1º,  o

desenvolvimento de práticas desportivas e atividades socioculturais como finalidade

do imóvel, de acordo com declaração do autor da matéria, além de adequar o texto à

técnica legislativa.

Após a análise, consideramos que o projeto em tela atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas

para o erário  e não implica  repercussão na Lei  Orçamentária.  Portanto,  pode ser
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transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.659/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.660/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

autorizar  o  Poder  Executivo  a  permutar  com o  Município de Ibiraci  o  imóvel  que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Vem agora a proposição a este colegiado ao qual cabe analisá-la no âmbito de sua

competência,  conforme dispõe o art.  188,  combinado com o art.  102,  VII,  “d”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.660/2011 visa autorizar o Poder Executivo a permutar um

terreno de propriedade do Estado, com área de 9.983,31m², conforme descrição do

anexo, a ser desmembrado de área com 32.895,00m², situado na Rua Waldomiro

Magalhães,  s/nº,  Bairro  Alto  da  Boa  Vista,  Município  de  Ibiraci,  por  imóvel  de

propriedade desse Município, com área de 288m², situado na Rua Seis de Abril, nº

1.280, Centro, Município de Ibiraci.

Cabe  esclarecer  que  o  objetivo  do  Estado  é  dotar  a  Promotoria  de  Justiça  da

Comarca de Ibiraci  de  sede própria,  com estrutura  para  que possa cumprir  suas

atribuições constitucionais, e que o imóvel do Estado está localizado em uma área

afastada do centro da cidade e contém uma Área de Proteção Permanente – APP –, o

que impede o aproveitamento de sua área total.

Por seu turno, o imóvel do Município está localizado em área central e possui a

infraestrutura necessária para o funcionamento do órgão estadual.
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Ressalte-se que foram anexados aos autos do processo dois laudos que analisam

as características de cada imóvel e atestam o valor venal de R$172.800,00 para o

imóvel do Estado e de R$185.000,00 para o municipal. Embora haja uma diferença

de R$12.200,00 em favor do Município, o projeto preceitua, em seu art. 2º, que não

haverá torna entre as partes, uma vez que o interesse dos envolvidos no negócio

jurídico justifica a efetivação da permuta.

A  autorização  explícita  do  Poder  Legislativo  para  a  alienação  de  valores

pertencentes ao ativo permanente do Estado é exigência contida no § 2º do art. 105

da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário,  a proposição atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não

representar despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.660/2011, no 1°

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio da Mensagem nº 144/2011, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que “fixa o efetivo da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais – PMMG – para o ano de 2011”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com a Emenda nº 1, que
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apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito da matéria, o que passamos a

fazer nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em exame fixa  o  quantitativo do efetivo  da  PMMG em 51.669

militares, para o ano de 2011. Esses números já correspondem ao quantitativo do

efetivo atual.

As  alterações  consubstanciadas  na  proposição  em  análise  consistem  na

distribuição dos cargos de Oficiais  e Praças,  conforme os Quadros constantes no

anexo que acompanha a proposição. Conforme esclarece o Governador do Estado na

mensagem que a encaminha, o objetivo é adequar o efetivo da PMMG, tendo em

vista  as  previsões  de  promoções  para  dezembro  do  ano  em  curso  e  de  novos

ingressos para 2012.

Nos termos do projeto, o número de efetivos do Quadro de Oficiais – QO-PM – está

sendo aumentado de 1.995 para 2.246. Quanto ao Quadro de Praças – QP-PM –,

está sendo reduzido o número de efetivos de 46.065 para 45.274 .

O Quadro de Oficiais Complementares – QOC-PM – está passando de 812 para

1.152  o  número  de  efetivos,  e  o  efetivo  previsto  para  o  Quadro  de  Praças

Especialistas – QPE-PM – está passando de 2.000para 2.200.

Quanto aos Quadros de Oficiais de Saúde – QOS-PM - e de Oficiais Especialistas –

QOE-PM, os quantitativos permanecem os mesmos.

Segue-se a isso a alteração de alguns postos da hierarquia policial-militar, conforme

se  verifica  no  anexo  à  proposição,  destacando-se  o  de  Major,  Capitão,  1º  e  2º-

Tenentes, do Quadro de Oficiais – QO-PM -; de Capitão e de 1º-Tenente do Quadro

de Oficiais da Saúde – QOS-PM -;  e de Capitão, 1º e 2º-Tenentes do Quadro de

Oficiais Complementares – QOC. Para os demais postos de Oficial, o efetivo previsto

permanece o mesmo.

Por  sua vez,  o efetivo previsto para algumas graduações do Quadro de Praças

também está sendo modificado, com destaque para as graduações de soldado, cabo,

3º e 2º Sargento do QP-PM; e de Soldado, 2º e 3º Sargentos e Sub-Tenente, do QPE-

PM.
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O projeto mantém o limite de até 10% do efetivo previsto para o número de militares

do sexo feminino nos Quadros de Oficiais, de Oficiais Complementares e de Praças

da Polícia Militar, não havendo limite para os demais Quadros, conforme estabelece a

Lei nº 16.678, de 2007. Para as demais graduações, o número do efetivo permanece

inalterado.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1 para atender à

solicitação do Governador, que, por meio de mensagem, encaminhou emenda com o

propósito de também adequar o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista

dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  95,  de  2007,  que  alteraram  as  regras  de

promoção e instituíram novos quadros no âmbito do CBMMG.

De acordo com mensagem que encaminhou essa emenda, o Governador esclarece

que “a proposta não altera o quantitativo total de cargos do CBMMG, mas apenas

promove um remanejamento nos quadros da instituição, mediante extinção de vagas

de Soldado do Quadro  de  Praças  e  criação de vagas para Segundo Tenente  do

Quadro de Oficiais, para as graduações do Quadro de Oficiais Complementares e do

Quadro de Oficiais Especialistas, para Soldado do Quadro de Praças Especialistas e

para Segundo Sargento do Quadro de Praças”.

É sabido que os postos e as graduações são estabelecidos conforme o nível de

responsabilidade e a qualificação profissional para os quadros da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar. Nesse passo, reconhecemos a importância das medidas

propostas  pelo  Governador  do  Estado,  uma  vez  que  refletem  positivamente  no

estímulo às atividades desenvolvidas pelos diversos postos e graduações.

Conclusão

Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.661/2011 com a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente - Duarte Bechir, relator – Bosco - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.364/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante
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do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.382/2009, dispõe sobre a proibição de

estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes e dá outras providências.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, as seguintes

proposições foram anexadas ao projeto em estudo: Projeto de Lei nº 1.488/2011, de

autoria  do Deputado Fred Costa;  e Projetos de  Lei  nos 1.492/2011 e 2.281/2011,

ambos de autoria do Deputado Sargento Rodrigues.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão a fim de receber parecer  para o 2º turno, nos termos do art.  102, XIV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em comento proíbe os estabelecimentos comerciais de vender, servir

ou fornecer bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

O art. 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade

e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão.

Esse  dispositivo  constitucional  foi  regulamentado  pela  Lei  Federal  nº  8.069,  de

13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Essa lei

estabelece a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, por parte do

Estado, da sociedade e da família. O Estatuto considera criança a pessoa com até 12

anos de idade incompletos, e adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de

idade  e,  em  casos  excepcionais,  até  21  anos  de  idade.  No  que  diz  respeito

especificamente ao acesso a produtos e serviços, o ECA proíbe a venda e a oferta, a

crianças  e  adolescentes,  de  armas,  munições  e  explosivos,  bebidas  alcoólicas  e

demais produtos que possam causar dependência física ou psíquica.

Conforme relatado no  parecer  desta  Comissão para  a  proposição em 1º  turno,

apesar  da  proibição  legal  da  venda  de  bebidas  alcoólicas  para  crianças  e
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adolescentes,  a  legislação  não  está  sendo  cumprida,  como  mostra  a  pesquisa

realizada no Estado de São Paulo e divulgada na “Revista de Saúde Pública” em

2007:  mais  de 80% dos adolescentes relataram que compram sua própria bebida

alcoólica  e  não  encontram  dificuldade  em  obtê-la.  Como o  hábito  de  beber  vem

aumentando progressivamente entre os mais jovens, é fundamental adotar medidas

que garantam controle eficaz por parte dos órgãos governamentais para evitar essa

prática.

O  objetivo  do  projeto  em  análise  é  justamente  propor  medidas  para  auxiliar  o

controle  do  consumo  de  álcool  por  crianças  e  adolescentes.  Uma  das  medidas

propostas é a imposição de sanção pecuniária aos infratores, com a qual se pretende

suplementar a sanção de natureza penal estabelecida tanto pelo art. 243 do ECA,

quanto  pelo  art.  63  da  Lei  de  Contravenções  Penais,  uma  vez  que  essas  duas

sanções não têm sido suficientes para inibir a venda ilegal de bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes.

Na  forma  do  vencido  no  1º  turno,  a  proposição  obriga  o  comerciante  a  pedir

documento de identificação não só para realizar a venda, mas também para permitir

que o produto seja consumido no local.  Determina, ainda, que os fornecedores de

produtos  ou  serviços  no  Estado  deverão  afixar  avisos  de  proibição  de  venda,

fornecimento  e  permissão  de  consumo  de  bebidas  alcoólicas  a  crianças  e

adolescentes,  e  orientar  os  funcionários  a  informar  permanentemente  aos

consumidores sobre a restrição e exigir documento oficial com foto para comprovar a

maioridade  do  interessado  em consumir  bebida  alcoólica.  O  vencido  no  1º  turno

também define valor graduado para cada tipo de infração e porte do estabelecimento,

ampliando o conjunto de sanções já existentes para inibir a prática de venda ilícita de

bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. Não prejudica, pois, as demais sanções

civis e penais impostas pela legislação em vigor.

Além  disso,  como  a  proibição  de  venda  de  bebidas  alcoólicas  a  crianças  e

adolescentes já está regulamentada no ECA, o vencido no 1º turno alterou a ementa

da proposição para, ao invés de reproduzir o comando da lei federal, fazer referência

apenas ao estabelecimento de sanção administrativa aos respectivos infratores.

Enfim, consideramos fundamental a aprovação do projeto de lei para que a prática
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de fornecer bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes seja coibida. Entretanto, o

art. 2º do vencido no 1º turno, ao explicitar os dizeres dos avisos a serem afixados,

faz referência ao ECA, mas, de fato, o art.  243 da referida norma proíbe “vender,

fornecer, ministrar ou entregar”, mas não cita a proibição da “permissão do consumo”

de  bebida  alcoólica  dentro  do  estabelecimento.  Por  esse  motivo  apresentamos  a

Emenda  nº  1.  Visando  a  deixar  mais  claras  as  sanções  estabelecidas  e  evitar

possíveis ambiguidades de interpretação na aplicação da futura lei, apresentamos as

Emendas nºs 2 e 3.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.364/2011, no 2º

turno,  na  forma do vencido  em 1º  turno,  com  as  Emendas  nº  s  1  a  4,  a  seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” ao art. 2º do vencido a seguinte redação:

“Art.  2° –  É  obrigatória  a  afixação,  nos  estabeleci mentos  onde  há  venda,

fornecimento, ainda que gratuito, entrega ou consumo de bebida alcoólica, de avisos

com os seguintes dizeres: 'São proibidos a venda, o fornecimento, ainda que gratuito,

a entrega e a permissão do consumo de bebida alcoólica a menores de 18 anos. (Lei

Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e Lei Estadual nº , de de de 201_.)'.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao “caput” do § 2º do art. 4º do vencido a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

§ 2° – A multa a que se refere o inciso I do “caput ” terá os seguintes valores e será

aplicada em dobro no caso de reincidência:”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se, no inciso II do § 2º do art. 4º do vencido, após o termo “disposto”, a

expressão “no art. 1º desta lei e”.

EMENDA Nº 4

Dê-se aos §§ 4º e 5º do art. 4º do vencido a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

§ 4º – Para os efeitos deste artigo, considera-se reincidência a repetição da mesma
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infração ao disposto nesta lei.

§ 5º – Não será considerada reincidência, nos termos do § 4º, a infração cometida

depois  de  cinco anos contados  da data  da decisão administrativa irrecorrível  que

impôs a sanção à primeira infração.”.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Pompílio Canavez - Juninho Araújo - Luiz

Carlos Miranda – Tadeu Martins Leite.

PROJETO DE LEI Nº 1.364/2011

(Redação do Vencido)

Estabelece  sanções  administrativas  aos  estabelecimentos  comerciais  que

venderem, servirem ou fornecerem bebida alcoólica a menores de dezoito anos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O estabelecimento comercial  que vender,  fornecer,  entregar,  ainda que

gratuitamente, ou permitir o consumo de bebida alcoólica a menores de dezoito anos

de idade ficará sujeito às penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo das demais

sanções estabelecidas na legislação em vigor.

Art.  2º  –  É  obrigatória  a  afixação,  nos  estabelecimentos  onde  há  venda,

fornecimento, entrega e consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, de

avisos com os seguintes dizeres: “Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº

8.069,  de  13  de  julho  de  1990,  é  proibido  vender,  entregar,  fornecer,  ainda  que

gratuitamente, ou permitir o consumo de bebida alcoólica a menores de 18 anos.”.

§ 1º – Os avisos de que trata o “caput” serão afixados em local visível e dispostos

em todos os ambientes do estabelecimento.

§ 2º – Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, tais como

supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, o aviso de que trata o

“caput” será afixado nos locais em que as bebidas alcoólicas estiverem dispostas.

Art.  3º  –  Em  caso  de  dúvida,  os  empresários  e  responsáveis  pelos

estabelecimentos  comerciais  e  seus  empregados  ou  prepostos  deverão  exigir

documento  oficial  de  identidade  que  comprove  a  maioridade  do  interessado  em

consumir bebida alcoólica e, em caso de recusa do consumidor, deverão abster-se de
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fornecer o produto.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nos arts. 81 e 243 da Lei Federal nº 8.069,

de 1990, e das normas contidas nesta lei sujeita os infratores, conforme o caso, às

seguintes  sanções  administrativas,  sem  prejuízo  das  penalidades  definidas  em

normas específicas:

I – multa;

II – interdição.

§ 1º – As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente.

§ 2º – A multa a que se refere o inciso I do “caput” será fixada em, no mínimo, 500

Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de Minas Gerais)  e,  no máximo,

1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para cada infração cometida, aplicada em dobro no

caso de reincidência, observada a seguinte gradação:

I – para as infrações ao disposto no art. 2º:

a)  100 (cem) Ufemgs quando se tratar de estabelecimento optante pelo Regime

Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, instituído pela

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

b)  500  (quinhentas)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se  enquadre  na

hipótese prevista  na  alínea “a”  e  cuja  receita  bruta anual  seja  igual  ou  inferior  a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.000 (mil) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual seja superior

a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

II – para as infrações ao disposto nos arts. 81 e 243 da Lei Federal nº 8.069, de

1990:

a) 150 (cento e cinquenta) Ufemgs quando se tratar de estabelecimento optante

pelo Simples Nacional;

b)  750  (setecentas  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se

enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual

seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.
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§ 3º – A sanção de interdição a que se refere o inciso II do “caput” será aplicada ao

estabelecimento que reincidir pela terceira vez em multa e será fixada em, no mínimo,

dois dias e, no máximo, trinta dias.

§ 4º – Para os efeitos deste artigo, considera-se reincidência a repetição de infração

a quaisquer das disposições desta lei, desde que imposta a penalidade por decisão

administrativa irrecorrível.

§ 5º – Para os fins do disposto neste artigo, não se considera a sanção anterior se

entre a data da decisão administrativa definitiva e a data da infração posterior houver

decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art.  5º – Os recursos oriundos das multas aplicadas nos termos desta lei  serão

destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei nº 11.397,

de 6 de janeiro de 1994.

Art. 6º – A fiscalização do disposto nesta lei será realizada pelos órgãos estaduais

de defesa dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito de suas atribuições, os

quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes de infrações às

normas nela contidas,  mediante procedimento administrativo,  assegurada a ampla

defesa.

Art.  7º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  trinta  dias  após  a  data  de  sua

publicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.572/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em  exame é  de  autoria  do  Deputado Doutor  Viana e  tem por

objetivo alterar o art. 3º da Lei nº 17.699, de 4/8/2008, que autoriza o Poder Executivo

a doar à Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma – o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e agora retorna

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
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O  Projeto  de  Lei  nº  2.572/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  concede  ao

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4/8/2008, o prazo de dez anos,

contados  da  publicação  da  nova  lei,  para  a  execução  das  obras  destinadas  à

implantação de cursos de graduação do ensino superior e atividades correlatas de

instituição de ensino superior mantida pela Fundação Lucas Machado – Feluma.

Dispõe o art. 2º da proposição que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, a

qualquer tempo, a Feluma deixar de cumprir quaisquer das obrigações firmadas no

Projeto de Implantação do Centro de Extensão da Fundação ou se, findo o prazo

estabelecido no art. 1º, não tiver sido cumprido o disposto nesse artigo. Por fim, o art.

3º revoga o art. 3º da Lei nº 17.699, de 4/8/2008.

Cabe ressaltar  que a alteração proposta pelo projeto de  lei  em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle

dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ademais,  transformada em lei,  a  proposição não representará despesas para o

erário e não acarretará repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.572/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 2.572/2011

(Redação do Vencido)

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4 de agosto

de  2008,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação  Educacional  Lucas

Machado – Feluma – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4

de agosto de 2008, o prazo de dez anos, contados da publicação desta lei, para a

execução das obras destinadas à implantação de cursos de graduação do ensino

superior  e  atividades  correlatas  de  instituição  de  ensino  superior  mantida  pela

Fundação Lucas Machado – Feluma.

Art. 2º – O imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 2008, reverterá ao patrimônio do

Estado se, a qualquer tempo, a Feluma deixar de cumprir quaisquer das obrigações

firmadas no Projeto de Implantação do Centro de Extensão da Fundação ou se, findo

o prazo previsto no art. 1º desta lei, não tiver sido cumprido o disposto nesse artigo.

Art. 3º – Fica revogado o art. 3º da Lei nº 17.699, de 4 de agosto de 2008.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21/2011

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011, apresentada por um terço dos

membros  da  Assembleia  Legislativa,  tendo  como  primeiro  signatário  o  Deputado

Paulo Guedes, dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2º turno, com as Emendas nº 1 e nº 2 ao vencido no 1º turno, vem

agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja

dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2011

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  – O art.  256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 256 – São considerados:

I – data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de Tiradentes;

II – Dia de Minas o dia 16 de julho;
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III – Dia dos Gerais o dia 8 de dezembro.

§ 1º – As semanas em que recaírem os dias 16 de julho e 8 de dezembro serão

denominadas  Semana  de  Minas  e  Semana  dos  Gerais,  respectivamente,  e

constituirão períodos de celebrações cívicas em todo o território do Estado.

§ 2º – A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Ouro

Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Mariana no dia 16 de julho e para a cidade

de Matias Cardoso no dia 8 de dezembro.".

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

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 577/2 011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 577/2011,  de  autoria  do  Deputad o  Gustavo  Perrella,  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pompéu  os  imóveis  que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 577/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pompéu  os  imóveis  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pompéu os

seguintes imóveis situados na Rua João Machado, naquele Município, registrados no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pompéu:

I  –  imóvel  com  área  de  414m²  (quatrocentos  e  quatorze  metros  quadrados),

registrado sob o n° 4.220, a fls. 186v e 187 do Liv ro 3-F;

II – imóvel com área de 352m² (trezentos e cinquenta e dois metros quadrados),

registrado sob o n° 6.477, a fls. 280 e 281 do Livr o 3-G.
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Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se à construção

de  um  prédio  para  abrigar  uma  Unidade  Básica  de  Saúde,  a  Farmácia  Básica

Municipal e o Laboratório de Análises Clínicas.

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de três  anos contados da data da lavratura da escritura pública de

doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 578/2 011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 578/2011,  de  autoria  do  Deputad o  Gustavo  Perrella,  que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pompéu o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 578/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pompéu  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua Castelo Branco, n°

833, no Bairro Volta do Brejo, naquele Município, registrado sob o n° 3.892, a fls. 93v

e 94 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pompéu.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de secretarias municipais.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 664/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 664/2011, de autoria do Deputad o Gustavo Corrêa, que dispõe

sobre a criação de Áreas de Risco Ambiental e dá outras providências, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com a  Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 664/2011

Dispõe  sobre  a  declaração  de  Áreas  de  Vulnerabilidade  Ambiental  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Serão declaradas no Estado, mediante ato do poder público, Áreas de

Vulnerabilidade Ambiental.

Parágrafo  único  –  Consideram-se Áreas  de  Vulnerabilidade Ambiental  os  locais

onde haja possibilidade de ocorrência de acidentes que resultem em dano ambiental

capaz de comprometer uma população ou um ecossistema.

Art.  2° –  A declaração  de  área  como  Área  de  Vulnera bilidade  Ambiental  será

precedida da identificação dos locais em que haja risco de acidente ambiental, da

análise do grau de risco e dos possíveis efeitos de um acidente e da definição das

condições necessárias para seu controle.

Parágrafo único – O poder público receberá e analisará sugestões de declaração de

Áreas de Vulnerabilidade Ambiental encaminhadas por comunidades organizadas, por

organizações não governamentais – ONGs – e pela Defesa Civil.

Art.  3° – O Poder Executivo definirá os órgãos resp onsáveis pela prevenção de
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acidentes nas áreas de que trata esta lei e pelas ações a serem executadas quando

de sua ocorrência.

Art. 4° – As Áreas de Vulnerabilidade Ambiental con tarão com:

I – sinalização para prevenir acidente ambiental;

II  –  obras  que  minorem  o  risco  de  acidente  ambiental,  incluindo  amuradas  de

contenção, iluminação noturna, redutores de velocidade, sonorizadores e pintura de

faixas;

III  –  placas com identificação do local  e  do risco de  acidente  ambiental  e  com

orientação sobre os procedimentos a serem seguidos para acionar as autoridades

responsáveis pelo atendimento em caso de acidente;

IV  –  outros  equipamentos  necessários  para  prevenir  e  minorar  acidentes

ambientais.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  rodovia  que  atravesse  Área  de  Vulnerabilidade

Ambiental, os equipamentos previstos no “caput” serão implantados no trecho situado

no raio de 1km (um quilômetro) do local definido como de risco de acidente ambiental.

Art. 5° – Ficam declaradas Áreas de Vulnerabilidade  Ambiental do Estado as áreas

onde haja cruzamento de rodovias com rios de preservação permanente ou com rios

utilizados para abastecimento público.

Art. 6° – O Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, criado

pelo Decreto n° 36.071, de 27 de setembro de 1994, será composto por:

I – representantes de órgãos públicos, sendo:

a) um representante do Instituto Estadual de Florestas – IEF –, que será o Gerente

do Parque, na condição de titular e Presidente do Conselho;

b)  um  representante  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos

Naturais Renováveis – Ibama –, na condição de titular, e um representante da mesma

instituição, na condição de suplente;

c) um representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG

–, na condição de titular, e um representante do IEF, na condição de suplente;

d) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte,

na condição de titular, e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

de Brumadinho, na condição de suplente;
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e)  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Ibirité,  na

condição de titular, e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Nova Lima, na condição de suplente;

f)  um representante  da  Fundação  Helena Antipoff,  na  condição de titular,  e  um

representante  do  setor  de  educação  no  âmbito  federal,  a  ser  designado  “ad

referendum”, na condição de suplente;

g)  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Nova  Lima,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de

Brumadinho, na condição de suplente;

h) um representante da Secretaria Municipal de Educação de Ibirité, na condição de

titular, e um representante da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte,

na condição de suplente;

i) um representante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na condição de

titular, e um representante da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais, na

condição de suplente;

II – representantes da sociedade civil, sendo:

a)  um  representante  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Paraopeba, na condição de suplente;

b) um representante da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC

Minas –, na condição de titular, e um representante da Faculdade de Direito Milton

Campos, na condição de suplente;

c) um representante da Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda –, na

condição  de  titular,  e  um  representante  da  organização  não  governamental

ambientalista Brigada 1, na condição de suplente;

d) um representante da Associação para o Desenvolvimento do Turismo Ecológico

Encosta da Serra – Asturies –, na condição de titular, e um representante do Instituto

Kairós, na condição de suplente;

e)  um  representante  da  Associação  Comunitária  do  Bairro  Jardim  Canadá,  na

condição  de  titular,  e  um  representante  do  Condomínio  Retiro  das  Pedras,  na

condição de suplente;
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f) um representante do Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consep –

Casa Branca-Brumadinho, na condição de titular, e um representante da Cesaf Ibirité,

na condição de suplente;

g) um representante da Companhia Vale do Rio Doce, na condição de titular, e um

representante da Mineração Santa Paulina, na condição de suplente;

h) um representante da V& M Mineração, na condição de titular, e um representante

da Precon Industrial, na condição de suplente;

i) um representante da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção Minas Gerais,  na condição de titular, e um representante da mesma

instituição, na condição de suplente;

j) um representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais –

Sindiextra –, na condição de titular,  e  um representante da mesma instituição,  na

condição de suplente;

k)  um  representante  da  Organização Ponto  Terra,  na  condição de  titular,  e  um

representante da mesma instituição, na condição de suplente.

Art. 7° – Ficam acrescentadas ao inciso II do “capu t” do art. 3° da Lei Delegada n°

170, de 25 de janeiro de 2007, as seguintes alíneas “r” e “s”, passando o § 2° do

mesmo artigo a vigorar com a redação que segue:

“Art. 3° – (…)

II – (…)

r) um representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais –

Sindiextra;

s) um representante da Organização Ponto Terra.

(…)

§ 2° – Os representantes a que se referem as alínea s “a” a “o”, “r” e “s” do inciso II

do  “caput”  deste  artigo  e  seus  suplentes  serão  indicados  por  ato  formal  dos

respectivos órgãos ou instituições.”.

Art. 8° – O inciso I do art. 5° da Lei n° 15.082, d e 27 de abril de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° – (...)

I – o rio Cipó, afluente do rio Paraúna, integrante da bacia hidrográfica do rio das
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Velhas;”.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO P ROJETO DE LEI N° 937/ 2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 937/2011, de autoria do Deputad o Antônio Júlio, que autoriza o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a

doar ao Município de Madre de Deus de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 937/2011

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – a

doar ao Município de Madre de Deus de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Departamento de Estradas de Rodage m de Minas Gerais – DER-

MG – autorizado a doar ao Município de Madre de Deus de Minas imóvel com área

de 3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados) e benfeitorias, situado no local

denominado Pastinho da Ponte, naquele Município, registrado sob o n° 7.280, a fls.

118 do Livro 2L-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Madre de Deus de

Minas.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG, se for

desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.378 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.378/2011, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que altera

o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 15.904, de 1 5 de dezembro de 2005, que doa

ao Município de Paraisópolis o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.378/2011

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 15.904, de 15 de dezembro de

2005, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paraisópolis o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 15.904, de  15 de dezembro de 2005, passa

a destinar-se à construção de uma farmácia no âmbito do programa Farmácia de

Minas.

Art. 2° – O imóvel a que se refere o art. 1° revert erá ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 15.904,  de 2005.

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

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.501 /2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 1.501/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Carlos  Mosconi,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que especifica,
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foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.501/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com  área  de  17.800m²  (dezessete  mil  e  oitocentos  metros  quadrados),  situado

naquele Município, registrado sob o n° 6.525, a fls . 27 do Livro 3-J, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao desenvolvimento

de atividades de esporte e lazer.

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

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.087 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.087/2011, de autoria do Deput ado Romel Anízio, que autoriza

o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Iturama o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.087/2011

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), constituído pelos lotes 10 e 11 e

por  parte  dos  lotes  12,  9  e  8  da  quadra  45,  situado na Avenida  Rio  Paranaíba,

esquina com a Rua Ituiutaba, naquele Município, registrado sob o n° 13.052, a fls.

217 do Livro 3-T, no Cartório de Registros Públicos da Comarca de Campina Verde.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao desenvolvimento

de atividades de interesse público.

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

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.111 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.111/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Sebastião  Costa,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Orizânia o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.111/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Orizânia  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Orizânia imóvel

com  área  de  2.000m2  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  naquele  Município,

registrado sob o n° 3.768, a fls. 296 do Livro 3-C,  no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de Divino.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma unidade de saúde.

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

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.220 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.220/2011, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que autoriza

o Estado a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.220/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pará de Minas

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado naquele Município,

registrado sob n° 24.614, a fls. 077 do Livro 3-AC,  no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento
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do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Vicentina de Jesus.

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

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.395 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.395/2011, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que autoriza

o Estado a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.395/2011

Autoriza  o Poder Executivo a doar  ao Município de Pouso Alegre o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pouso Alegre

imóvel com área de 3.436,15m² (três mil quatrocentos e trinta e seis vírgula quinze

metros quadrados), descrito no Anexo desta lei, desmembrado de imóvel com área

total de 21.776m² (vinte e um mil  setecentos e setenta e seis metros quadrados),

situado na Rua República da Venezuela, n° 344, naqu ele Município, registrado sob n°

36.671, a fls. 94 do Livro 3-AD, no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da

Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único – O imóvel objeto da doação a que se refere o “caput” destina-se à

construção de uma unidade de educação infantil no padrão do Programa Nacional de

Reestruturação  e  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Rede  Escolar  Pública  de
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Educação Infantil – ProInfância.

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

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 1)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: com acesso por imóvel municipal,

partindo da Rua Yeda Maria Machado, inicia no ponto P1, com azimute-magnético de

84°11'50”  SL,  segue por  muro  sinuoso de  53,20m  (cin quenta  e  três  vírgula  vinte

metros), confrontando com imóvel municipal e com quem de direito, até o ponto P2,

com azimute-magnético de 155°5'19” SL; segue em lin ha reta de 70,20m (setenta

vírgula vinte metros) até o ponto P3, com azimute-magnético de 245°5'52” SO; segue

em linha reta de 44,55m (quarenta e quatro vírgula cinquenta e cinco metros), até o

ponto P4, com azimute-magnético de 346°3'36” N, con frontando, do P2 ao P4, com a

Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva. Do ponto P4, segue por muro

sinuoso de 92,60m (noventa e dois vírgula sessenta metros), confrontando com o 14°

Grupo de Artilharia de Campanha – GAC – do Ministério do Exército, até o ponto P1,

onde se iniciou este levantamento,  perfazendo uma área de 3.436,15m² (três mil,

quatrocentos e trinta e seis vírgula quinze metros quadrados).

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 E 2, APRESENTADAS NO 1º TURNO, AO

PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera dispositivos

das  Leis  nº  15.424,  de  30/12/2004,  e  nº  6.763,  de  26/12/75,  autoriza  o  não

ajuizamento de execução fiscal, institui formas alternativas de cobrança e dá outras

providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1 que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por seu turno,

ao examinar o projeto, opinou pela sua aprovação, na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 1 e 2, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame pretende autorizar o não ajuizamento de execução fiscal de

crédito  do  Estado  de  pequeno  valor,  instituindo  meios  de  cobrança  alternativos;

promover alterações na Lei nº 15.424, de 2004, para atribuir ao devedor o pagamento

das despesas advindas do registro de penhora, do protesto extrajudicial de sentença

judicial e de certidão da dívida ativa e isentar dos emolumentos e taxa judiciária as

autarquias  e  fundações  do  Estado,  bem  como  conceder  remissão  dos  créditos

tributários  relativos  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – inscritos em dívida ativa até 31/8/2011,

cuja execução fiscal for igual ou inferior a R$ 5.000,00, por meio de alteração na Lei

nº 6.763, de 1975.

Considera-se que as propostas em análise irão conferir maior eficiência e agilidade

às  cobranças  dos  créditos  do  Estado.  Assim,  embora  esteja  entre  as  medidas  a

concessão  de  remissão  de  créditos,  entende-se  que  será  significativo  o  impacto

positivo para as finanças do Estado. Se, por um lado, o Estado deixará de despender

boa parte dos seus recursos, inclusive humanos, na execução de créditos que trariam

baixo  retorno,  por  outro  lado,  passará  a  poupar  recursos  correspondentes  aos

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro que

serão objeto de isenção.  Uma das principais  modificações se refere à fixação do

limite do valor de crédito do Estado, de suas autarquias e fundações, para o qual será

autorizado o não ajuizamento da ação de cobrança judicial, inferior a 20.000 Ufemgs,
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devendo  ser  utilizados  meios  alternativos  de  cobrança.  No  projeto  original  e  no

Substitutivo nº 1, tal valor seria fixado em regulamento.

Passa-se, então, à análise das emendas apresentadas em Plenário.

A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Antônio Júlio, visa adequar a redação do §

1º do art. 2º às disposições da Lei nº 9.492, de 1997, uma vez que, nos termos do §

2º do art. 29, a inclusão do nome do devedor em cadastro informativo de proteção ao

crédito não pode ser uma medida autônoma e dissociada do protesto, condicionando

qualquer informação de restrição de crédito feita por cadastro de proteção ao crédito

ao lastreamento em prévio protesto. Ora, um dos efeitos decorrentes do protesto é

justamente a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito dos protestos havidos.

O relator, no entanto, entende que o Substitutivo nº 2, além de contemplar o Cadastro

Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas

Gerais  –  Cadin-MG –,  contempla  qualquer  outro  cadastro  informativo,  público  ou

privado, de proteção ao crédito. Nesses termos, o Substitutivo nº 2 é mais abrangente

e a Emenda nº 1 é por demais restritiva. Em face do objetivo da norma, opinamos

pelo não acatamento da Emenda nº 1.

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Antônio Júlio, visa comunicar o pagamento

do  título  apresentado para  protesto  no  prazo  de  48  horas,  à  Advocacia-Geral  do

Estado, para que se promova, nos 15 dias subsequentes, a exclusão do nome do

devedor do cadastro de dívida ativa do Estado. Essa emenda guarda relação com os

princípios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  uma  vez  que  visa  instituir  prazo

razoável  para  que sejam  adotadas  as  medidas  necessárias  a  excluir  o  nome do

devedor  do  cadastro  de  dívida  ativa  do  Estado  em face  do  pagamento  do  título

protestado.

Aproveita-se a oportunidade para apresentar a Emenda nº 3, que tem por objetivo

reduzir o valor de não ajuizamento de ação de cobrança judicial de crédito do Estado,

de suas autarquias e fundações, de 20.000 Ufemgs para 10.000 Ufemgs.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, com a Emenda nº 2, apresentada em Plenário, e

com a Emenda nº 3, a seguir redigida, e pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada
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em Plenário.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao “caput” do art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 2º - Fica a Advocacia-Geral do Estado – AGE – autorizada a não ajuizar ação

de cobrança judicial de crédito do Estado, de suas autarquias e fundações, cujo valor

seja inferior a 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

observados os critérios de eficiência administrativa e de custos de administração e

cobrança previstos em regulamento.”.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Tiago  Ulisses,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Sargento

Rodrigues - Ivair Nogueira.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 4 A 7 AO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

13.515,  de  2000,  que contém o Código de  Defesa do Contribuinte  do  Estado de

Minas Gerais.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, examinando

o mérito do projeto, opinou pela sua aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e a Emenda nº 2, que apresentou.

Por seu turno, esta Comissão opinou pela aprovação da matéria no 1º turno, com

as Emendas nºs 1 e 2, das Comissões que a antecederam, e a Emenda nº 3, que

apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 4 a 7, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  pretende  modificar  os  arts.  12,  18,  20  a  22,  25  e  31,
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acrescentar o art. 22-A e revogar os arts. 6º, 14 e 38; os §§ 2º e 3º do art. 16 e as

alíneas “c” a “e” do inciso II do art. 28 da Lei nº 13.515, de 7/4/2000, que contém o

Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

Na justificação contida na Mensagem nº 110/2011, do Governador do Estado, as

alterações  propostas  decorrem  da  necessidade  de  se  fazerem  ajustes  no  texto

vigente de forma a não inviabilizar o controle fiscal, atividade vinculada e obrigatória,

que deve ser exercida pelo Estado, indispensável à efetividade e à perenidade da

receita pública, ao mesmo tempo em que mantém os pilares que orientaram a criação

do Código, quais sejam os de consolidar em um único instrumento jurídico os direitos

do contribuinte, as obrigações e os limites de atuação da administração tributária; e

estabelecer  parâmetros  de  condutas  para  um  relacionamento  de  cooperação  e

respeito mútuo entre o Fisco e o contribuinte.

Em resumo, tais  modificações visam a corrigir  impropriedades técnicas,  evitar  o

elevado grau de subjetivismo de algumas expressões e evitar  contradições com o

sistema tributário  nacional  vigente.  No nosso entendimento,  essas alterações  não

comprometem  o  eixo  central  e  inovador  do  Código  de  Defesa  do Contribuinte:  a

criação do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte – Sisdecon – , composto pela

Câmara de Defesa do Contribuinte – Cadecon – e pelos Serviços de Proteção dos

Direitos do Contribuinte – Decons -, cuja implantação é essencial para a eficácia do

Código.

Passemos à análise das emendas apresentadas em Plenário:

A Emenda nº 4, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, visa ampliar o alcance da norma

consubstanciada no art.  22-A,  que prevê a  necessidade de o  Auditor  Fiscal  usar

carteira de identidade funcional como documento de identificação, incluindo também

o  Gestor  Fazendário.  O  referido  dispositivo  não  objetiva  estabelecer  uma norma

concessiva de direito ao Auditor Fiscal, mas, sim, proteger o contribuinte. Visa tão

somente  a  institucionalizar  e  dar  publicidade  ao  modelo  oficial  de  carteira  de

identidade  funcional  do  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual,  possibilitando  a  sua

identificação nas ações fiscalizadoras relacionadas com o trânsito de mercadorias e

nas  realizadas  junto  a  estabelecimentos de contribuintes.  Busca-se,  desse modo,

proteger  o contribuinte,  dando a ele condições de saber se realmente está sendo
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fiscalizado por uma autoridade que tenha competência para tal.

Em face do objetivo da norma,  verifica-se que não há justificação para que ela

passe a alcançar também o Gestor Fazendário. Não se insere entre as atribuições de

Gestor a realização de ações fiscalizadoras, conforme se depreende do Anexo II da

Lei nº 15.464, de 2005, que define as atribuições gerais desse e dos demais cargos

das carreiras instituídas pela referida lei.

O referido Anexo II definiu como atribuição do cargo de Auditor Fiscal da Receita

Estadual, em caráter privativo:

“Anexo II

(…)

b)  executar  procedimentos  fiscais  objetivando  verificar  o  cumprimento  das

obrigações  tributárias  pelo  sujeito  passivo,  praticando  todos  os  atos  definidos  na

legislação  específica,  incluídos  os  relativos  à  apreensão  de  mercadorias,  livros,

documentos e arquivos e meios eletrônicos ou quaisquer outros bens e coisas móveis

necessárias a comprovação de infração à legislação tributária”.

Nesse mesmo sentido, dispõe o § 1º do art. 201 da Lei nº 6.763, de1975:

“Art. 201 - (…)

§ 1º  -  Compete  exclusivamente  aos Auditores  Fiscais  da  Receita  Estadual,  aos

Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e aos Fiscais de Tributos Estaduais o exercício

das atividades de fiscalização e de lançamento do crédito tributário”.

Então, não faz sentido que a norma que estabelece garantia para o contribuinte em

uma eventual ação fiscalizadora, impondo ao Auditor Fiscal a utilização de carteira

funcional,  seja  aplicável  também  ao  Gestor,  funcionário  que  não  realiza  ações

fiscalizadoras, conforme competências legais.

A Emenda nº 6,  também do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  visa acrescentar  os

incisos  XIX  a  XXI  ao  art.  4º  do  Código  de  Defesa  do  Contribuinte.  Tais  incisos

estendem a outros cargos atribuições privativas do cargo de Auditor Fiscal, conforme

já demonstrado na análise da Emenda nº 4. Por sua vez, o direito do contribuinte

mineiro de ser protegido da concorrência desleal de contribuintes de outros Estados

decorre do próprio exercício legal e eficaz da atribuição privativa do Auditor Fiscal de

fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  tributárias,  especialmente  no  trânsito  de



1062
____________________________________________________________________________

mercadorias  pelo  território  mineiro,  além  da  adoção  de  outras  medidas  que

extrapolam  a  competência  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  tais  como  o

ajuizamento  de  ações  judiciais  contra  benefícios  fiscais  ilegais  usufruídos  por

contribuintes de outros Estados.

Conforme restou explicitado, os três incisos que a Emenda nº 6 busca inserir no art.

4º  do  Código  de  Defesa  do  Contribuinte,  embora  disfarçados  como  normas  de

concessão de direitos aos contribuintes, têm por finalidade aproximar as atribuições

dos cargos de Auditor Fiscal e de Gestor Fazendário.

Na  verdade,  os  “direitos”  que  tais  normas  supostamente  concedem  aos

contribuintes  já  estão  consagrados  em  outros  dispositivos  do  próprio  Código  de

Defesa do Contribuinte.

O  direito  de  somente  sofrer  exigência  fiscal  ou  penalidade  por  intermédio  de

servidor competente devidamente identificado está garantido nos incisos V e XVI do

art.  4º,  no inciso  III  do  art.  12  e nos incisos II  e  XII  do art.  22.  O direito  de ser

devidamente atendido e orientado por servidor competente e qualificado tem proteção

no inciso V do art. 2º, nos incisos I, III e IX do art. 4º e nos incisos I e II do art. 13,

entre outros.

A finalidade de aproximar as atribuições dos cargos de Auditor Fiscal e de Gestor

Fazendário fica ainda mais evidente quando se examina o conteúdo do § 2º que a

Emenda nº 6 propõe inserir no art. 4º do Código de Defesa do Contribuinte, o qual

determina uma reestruturação das  referidas  carreiras,  no  prazo  de  60 dias,  para

atender ao disposto nos incisos acima comentados.

Sobre essa questão, ainda é importante acrescentar que o Ministério Público do

Estado  expediu  recomendação  às  Secretarias  de  Estado  de  Fazenda  e  de

Planejamento e Gestão, no Inquérito Civil Público nº 0024.10.002975-0, cujo art. 2º

assim dispõe:

“Art. 2º – A Administração Pública deverá abster-se ainda de realizar alterações das

atribuições de determinado cargo que o aproxime de outro cuja remuneração seja

superior,  vedando-se  futuras  fusões  de  carreiras  com  vantagens  indevidas  para

cargos de menor  remuneração em prejuízo do legítimo e indeclinável  primado do

concurso público para investidura em cargo ou emprego público cujas atribuições e
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remunerações sejam mais elevadas”.

Acatamos a Emenda nº 5, do mesmo autor, na forma da Subemenda nº 1, que visa

a incluir  entre os  membros da Cadecon o Sindicato dos Técnicos em Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais – Sinffaz – e a Associação

dos Exatores do Estado de Minas Gerais – Asseminas.

Deixamos de acatar a Emenda nº 7, do Deputado Sargento Rodrigues, uma vez

que o controle social dos atos da administração pública, direta e indireta, assim como

o princípio da publicidade, já estão previstos, respectivamente, nos arts. 73 e 13 da

Constituição  Estadual.  Ademais,  o  principal  sentido  da  criação  da  Cadecon  é

possibilitar o controle dos atos da autoridade administrativa, fiscal e tributária. Alem

disso,  entre  os  seus  membros  estão  representados  os  mais  diversos  setores  da

sociedade, como a Assembleia Legislativa e o Ministério Público do Estado, várias

secretarias  de  Estado  e  várias  entidades  empresariais  e  de  classe,  tais  como a

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB -, a Federação das Câmaras de Dirigentes

Lojistas de Minas Gerais – FCDL-MG – , o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas de Minas Gerais – Sebrae – e a Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais - Fiemg.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Emenda nº 8, que tem por objetivo

renumerar o art. 22-A para uma melhor adequação à técnica legislativa, bem como

suprimir  o  seu  §  2º,  uma  vez  que  não  faz  sentido  a  utilização,  por  servidores

aposentados, de identidade funcional.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.443/2011 no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 3; a Emenda nº 5, apresentada em Plenário, na forma

da Subemenda nº 1, a seguir redigida, e a Emenda nº 8, apresentada a seguir; e pela

rejeição das Emendas nºs 4, 6 e 7, apresentadas em Plenário.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 5

Acrescente-se ao art. 25 da Lei nº 13.515, de 2000, a que se refere o art. 1º do

projeto, os seguintes incisos XXVI e XXVII:

“Art. 25 - (…)

XXVI  –  Sindicato  dos  Técnicos  em  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  do
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Estado de Minas Gerais – Sinffaz -;

XXVII – Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais – Asseminas.”.

EMENDA Nº 8

Renumere-se o art. 22-A da Lei nº 13.515, de 2000, a que se refere o art. 1º do

projeto, como art. 33-A, com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

'Art.  33-A –  O  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  usará  carteira  de  identidade

funcional, que terá fé pública como documento de identidade.

§ 1º – A carteira de identidade funcional de Auditor Fiscal da Receita Estadual fará

prova  de  todos  os  dados  nela  inseridos,  dispensando  a  apresentação  dos

documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados.

§ - 2º – A carteira de identidade funcional de Auditor Fiscal da Receita Estadual será

elaborada conforme modelo aprovado por decreto do Governador do Estado.'.”.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  e  relator  -  Antônio  Júlio  –  Tiago  Ulisses  -  Sargento

Rodrigues - Ivair Nogueira.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 10 AO PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, esta Comissão opinou por sua aprovação em 1º turno com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 2 a 10, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

§ 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a reduzir  a
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carga tributária nas operações internas com feijão, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças

ocas para tetos e pavimentos) de cerâmica, tapa-vistas (complementos de tijoleira) de

cerâmica,  telhas  cerâmicas,  manilhas  e  conexões  cerâmicas,  areia,  brita,  telhas

plásticas e com kit para gás natural veicular – GNV –, bem como a criar um adicional

de 2% sobre as alíquotas do  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidentes nas operações com bebidas

alcoólicas – exceto aguardente de cana ou de melaço –, cervejas sem álcool, cigarros

e produtos de tabacaria e armas, com o objetivo de financiar o Fundo de Combate à

Pobreza.

Foram apresentadas ao projeto oito emendas, durante a discussão em Plenário.

A Emenda nº 2, do Deputado Carlin Moura, pretende autorizar a redução para 0%

da  carga  tributária  do  ICMS  nas  operações  internas  com  veículos  automotores

usados, adquiridos ou recebidos em consignação, de estabelecimento contribuinte do

imposto,  estabelecendo  como  compensação  da  perda  de  receita  tributária,  não

compensada  pela  elevação  da  arrecadação  decorrente  da  regularização  de

estabelecimentos  de  revenda  clandestinos,  o  aumento  da  carga  tributária  nas

operações  internas  com  produtos  considerados  não  essenciais  e  supérfluos,  no

percentual suficiente para a recomposição da receita tributária do imposto.

A Emenda nº 3, do Deputado Antônio Carlos Arantes, propõe conceder ao pequeno

produtor  rural  e  ao  agricultor  familiar  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas

destinadas a contribuinte com produtos industrializados no próprio estabelecimento

rural,  utilizando-se  para  essa  atividade  a  mesma  inscrição  de  produtor  rural.  É

definido como pequeno produtor rural aquele que exerce a atividade agropecuária em

área  de  até  quatro  módulos  fiscais.  O  objetivo  é  beneficiar  o  produtor  rural  que

comercializa  produtos,  tais  como  linguiças,  doces,  queijos,  mel,  temperos,

defumados, conservas, rapaduras, açúcar mascavo, fabricados na sua propriedade.

A Emenda nº 4, do Deputado Délio Malheiros, pretende autorizar a concessão de

isenção do ICMS na saída,  em operação interna ou interestadual,  de fertilizantes

agrícolas derivados, direta ou indiretamente, da rocha verdete, de diversos insumos

destinados  à  cadeia  produtiva  do  fertilizante  à  base  de  verdete,  bem  como  na
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aquisição,  inclusive  por  meio  de  importação,  de  equipamentos  utilizados  na

fabricação  de  fertilizante  à  base  de  verdete.  O  autor  defende  a  medida  pela

importância de se implantarem no País indústrias de fertilizantes potássicos, o que

promoveria o aproveitamento da rocha verdete, que existe em grande quantidade em

Minas Gerais, reduzindo a dependência das importações de potássio e beneficiando

o setor agrícola, que o utiliza como insumo. Conforme alega o autor, a emenda não

fere o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, como a exploração e a

comercialização da rocha de verdete  e  de  seus  fertilizantes  ainda não ocorre  no

Estado, não há que falar em renúncia de receita.

Por meio das Emendas nºs 5 e 6, ambas do Deputado Délio Malheiros, pretende-se

reduzir para 0% a carga tributária do ICMS incidente sobre as operações internas

com álcool em gel. Atualmente, a carga tributária sobre o produto pode ser reduzida

para até 12%. Para a compensação da perda de receita tributária,  é autorizado o

aumento da carga tributária nas operações internas com álcool líquido. A intenção é

reduzir  o  preço  do  álcool  em  gel  em  relação  ao  álcool  líquido,  incentivando  o

consumo do primeiro em detrimento do consumo do segundo e, consequentemente,

reduzindo o risco de acidentes domésticos com queimaduras.

A Emenda nº 7, de autoria do Deputado Célio Moreira, reduz de 4% para 2% as

taxas de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de transporte coletivo

intermunicipal  e  de  gerenciamento,  fiscalização  e  expediente  do  sistema  de

transporte coletivo metropolitano. O objetivo é compensar o impacto da majoração da

alíquota do óleo diesel a partir de 1º/1/2012 sobre o preço da passagem do transporte

coletivo.

As  Emendas  nºs  8  e  9,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  pretendem,

respectivamente,  conceder  isenção  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores – IPVA – a veículos destinados à formação de condutores e autorizar a

isenção de tributos estaduais as aquisições de veículos automotores do tipo popular,

efetuadas por policiais civis e militares, bombeiros militares, Agentes Penitenciários e

Socioeducativos, ativos, inativos, reformados ou aposentados, desde que para uso

próprio.

O  objetivo  da  Emenda nº  10,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  é  autorizar  o  Poder
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Executivo  a  reduzir  para  7%  a  carga  tributária  nas  operações  promovidas  por

estabelecimento industrial com água mineral.

Após  o  exame  das  emendas  apresentadas  em  Plenário,  observa-se  que  as

Emendas nºs 2 e 5 a 10 implicam renúncia de receita tributária. Desse modo, devem

cumprir o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a

concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita

deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  de  impacto  orçamentário-financeiro  no

primeiro exercício de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na

Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que se demonstre

que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e que

não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais,  ou  que  ela  venha  acompanhada  de

medidas de compensação,  por  meio do aumento de receita.  No segundo caso,  o

benefício  só  entrará  em  vigor  quando  forem  implementadas  as  medidas  de

compensação  tributária.  Contudo,  as  exigências  estabelecidas  pelo  referido

dispositivo não foram cumpridas na apresentação das emendas, cabendo a ressalva

de que, quanto às Emenda nºs 2 e 6, foram cumpridas parcialmente.

Salienta-se  que a  concessão  e  revogação  de  isenções,  incentivos  e  benefícios

fiscais do ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –, nos termos do disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, “g”, da Constituição Federal, combinado com o disposto na Lei

Complementar Federal nº 24, de 7/1/1975. Cabe mencionar que Emendas nºs 2 e 10,

que  objetivam  a  concessão  dos  benefícios  relativos  ao  ICMS,  não observaram  a

condição acima referida.

Com relação à Emenda nº 3, cabe esclarecer que, nos termos do § 1º do art. 17 da

Lei nº 6.763, de 1975, ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas

Mercantis  fica  assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento

tributário  diferenciado  que  inclui  isenção  nas  operações  internas  destinadas  a

contribuinte,  simplificação  da  apuração  do  imposto  nas  demais  operações  e

transferência de  crédito presumido para  a cooperativa  ou para o estabelecimento

industrial, em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações anteriores

à saída isenta. Nos termos do Capítulo LVIII do Anexo IX do Regulamento do ICMS, é



1068
____________________________________________________________________________

permitida a inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS a associação ou

a cooperativa  de  produtores da  agricultura  familiar,  mesmo que desenvolvam sua

produção  em  Fábrica  Coletiva  do  Agricultor  Familiar,  desde  que  os  filiados

apresentem individualmente receita bruta anual de até R$120.000,00. Desse modo,

fica  a  cargo  da  cooperativa  ou  da  associação  o  cumprimento  das  obrigações

tributárias  e  a  realização  das  operações  de  circulação  de  mercadorias  de  seus

cooperados ou associados ou destinadas a estes, enquanto os agricultores familiares

ficam apenas com a responsabilidade de fabricar seus produtos com a utilização de

pelo  menos  70%  da  matéria-prima  proveniente  da  exploração  agropecuária  ou

extrativista por  eles  realizada.  Assim,  entendemos não ser  necessária a mudança

proposta.

Com o intuito de promover outras alterações na legislação tributária, apresentamos

o Substitutivo nº 1. Entre as mudanças, está a que visa permitir que a autorização

para reduzir a 12% a carga tributária nas operações promovidas pelo estabelecimento

industrial  com ferros,  aços e  materiais  de  construção,  que se  encontra  em vigor,

alcance também as operações promovidas pelos centros de distribuição pertencentes

ao mesmo contribuinte. Isso porque diversas empresas, por questões operacionais e

de logística, não promovem a venda de seus produtos por meio do estabelecimento

industrial,  mas, sim, por meio de seus centros de distribuição. Propõe-se autorizar

também  a redução  para  até  0% da  carga  tributária  nas  operações  internas  com

concreto  cimento  ou  asfáltico  destinados  a  construtora  para  emprego  em  obra

pública,  para  reduzir  os  custos  de  obras  públicas,  e  nas operações internas  com

capacete para motociclista, para favorecer a utilização do equipamento de segurança,

bem como a redução para até 0% da carga tributária para incentivar a instalação, em

território mineiro, de estabelecimentos industriais que gerem empregos no Estado.

O  substitutivo  promove  também  alteração  no  art.  12-A,  que  o  projeto  original

pretende inserir na Lei nº 6.763, de 1975, com o objetivo de retirar as operações com

cigarros embalados em maço do rol das mercadorias sujeitas ao adicional de alíquota

do ICMS destinado a financiar o Fundo de Combate à Pobreza, a fim de evitar que

um eventual aumento de preço desses produtos implique o avanço do mercado ilegal

e, por consequência, uma queda nas vendas e na arrecadação tributária do setor.
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Outra alteração tem como objetivo esclarecer que, nas hipóteses em que houver a

previsão de responsabilidade por substituição tributária pela retenção e recolhimento

do  imposto,  tal  responsabilidade  será  aplicada,  inclusive,  para  recolhimento  do

adicional de alíquota devido.

Propõe-se a inclusão do art. 38-A na Lei nº 6.763, de 1975, para permitir  que o

Poder  Executivo  estabeleça  forma  simplificada  de  restituição  de  valores

indevidamente recolhidos a título de ICMS pelo prestador de serviço de comunicação,

tendo em vista a grande frequência de pagamentos indevidos a título de ICMS por

prestações contestadas pelos consumidores do serviço.

São  propostas  alterações  para  aperfeiçoar  as  normas  relativas  à  concessão,

suspensão e cancelamento de inscrição estadual e ao regime especial de controle e

fiscalização, para dificultar a prática de fraudes fiscais que geram prejuízos aos cofres

públicos,  bem como para  permitir  que  o  contribuinte  mineiro  aproprie  créditos  do

ICMS  relativos  a  operações  ou  prestações  realizadas  ao  abrigo  de  incentivo  ou

benefício fiscal concedido em desacordo com a Constituição da República, desde que

tais operações ou prestações tenham ocorrido antes da divulgação do incentivo ou

benefício em resolução do Secretário de Estado de Fazenda.

Também  são  propostas  alterações  nas  normas  relativas  a  penalidades.  São

estabelecidos condição e limite para a redução da multa devida pela falta de entrega,

ou  entrega em desacordo  com a  legislação,  de  arquivos  eletrônicos  referentes  à

emissão de documentos  fiscais  e à  escrituração de livros  fiscais,  por  decisão do

órgão julgador administrativo, para estimular o cumprimento da obrigação tributária no

menor  prazo  possível,  evitando-se  que  a  multa  seja  dispensada  quando  não

entregues os arquivos ou sanadas as irregularidades. Promove-se a adequação dos

dispositivos que tipificam penalidades por descumprimento de obrigações tributárias

às implicações decorrentes da alteração da sistemática de emissão de documento

fiscal  em papel  por  documento fiscal  eletrônico e da  implantação da Escrituração

Fiscal Digital. É estabelecido limite para o valor da multa por emissão de documento

com  falta  de  qualquer  requisito  ou  indicação  exigida  em  regulamento  ou  com

indicações insuficientes ou incorretas, bem como impressão de documento fiscal em

desacordo com a autorização da repartição competente, com o objetivo de evitar que
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o  valor  da  penalidade  aplicada  seja  excessivamente  desproporcional  ao  valor  do

imposto incidente nas operações correspondentes.  São estabelecidas penalidades

aplicáveis  ao  contribuinte  substituído  nas  operações  com  mercadorias  sujeitas  à

substituição tributária, de modo a evitar condutas lesivas aos cofres públicos.

Outra alteração proposta na legislação tributária pretende disciplinar a norma geral

antielisão,  incluída  no  Código  Tributário  Nacional,  que  prevê  que  "a  autoridade

administrativa  poderá  desconsiderar  atos  ou  negócios  jurídicos  praticados  com  a

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos

elementos  constitutivos  da  obrigação  tributária,  observados  os  procedimentos  a

serem estabelecidos em lei ordinária". O objetivo é tornar o sistema tributário o mais

igualitário  e  neutro  possível.  O  montante  do  tributo  recolhido  em  determinada

circunstância  não  pode  ser  diferente  em  razão  da  forma  como  o  negócio  foi

exteriorizado.

Pretende-se também convalidar os procedimentos realizados,  de 12 a 26/8/2011,

nas  operações  com  medicamentos  e  outros  produtos  farmacêuticos, de  modo  a

assegurar  que os  descontos incondicionais,  amplamente  praticados  no setor,  não

sejam considerados no cálculo da substituição tributária no período compreendido

entre o início da vigência da regra geral para o cálculo da substituição tributária que

inclui o valor desses descontos na base de cálculo do imposto e o início da vigência

da norma que criou a exceção para o setor de medicamentos. O substitutivo propõe,

ainda,  autorizar  o  pagamento,  com  os  benefícios  do  Programa  de  Parcelamento

Especial  de  Crédito  Tributário  relativo  ao  ICMS,  de  créditos  tributários  do  ICMS

apropriados  indevidamente,  tendo  em  vista  que  decorrem  de  operações  ou

prestações beneficiadas com incentivos fiscais concedidos por  outros Estados em

desacordo com a Constituição.

O substitutivo pretende ainda estabelecer a aplicação do percentual mínimo de 1%

de juros de mora, decorrentes do não recolhimento de tributo, e multa nos prazos

fixados na legislação, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o

dia anterior ao de seu efetivo pagamento, até o dia 31/12/2011. Após essa data, a

taxa de juros passa a acompanhar a política tributária da União de não exigência do

referido percentual. Cabe esclarecer que o critério adotado para cobrança dos débitos
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fiscais  federais,  incluindo  as  contribuições  sociais  arrecadadas  pelo  INSS,  com  a

edição da Lei Federal nº 9.065, de 1995, art. 13, passou a ser a Selic. No entanto, o §

3º do art. 84 da Lei Federal nº 8.981, de 1995, estabelece o percentual mínimo de 1%

de juros de mora para os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria

da Receita Federal. A Lei Federal nº 9.430, de 1996, efetuou mudança explícita no

critério adotado para cobrança dos débitos fiscais, no tocante à aplicação da multa de

mora, e nada dispôs em relação ao referido percentual mínimo. Não obstante não

tenha sido promovida a revogação do § 3º do art. 84 da Lei Federal nº 8.981, de

1995,  muitas  dúvidas  têm  sido  suscitadas  acerca  da  aplicação  desse  percentual

mínimo.  Por  outro  lado,  a  União,  apesar  da  vigência  do  mencionado  §  3º,  tem

adotado a política tributária de não exigência do referido percentual.

Cabe salientar que o substitutivo incorpora o teor da Emenda nº 1, apresentada por

esta Comissão, que propõe incluir a laje pré-moldada no rol das mercadorias que

poderão  ter  a  carga  tributária  reduzida  para  até  0%.  Também  a  Emenda  nº  4,

apresentada em Plenário, acatamos parcialmente no substitutivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.447/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, e pela rejeição das Emendas

nºs 2 a 10, apresentadas em Plenário.

Esclarecemos  que,  com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  fica  prejudicada  a

Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 20 do art. 12, o art. 20-K, o § 4º e a alínea “b” do inciso V do § 7º do art.

24, o inciso II do art. 53, os incisos XXX e XXXII do art. 54, o inciso VII e os §§ 2º e 3º

do art. 55 e o art. 205 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.12 – (…)

§ 20 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições
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previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas cerâmicas, manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita.

(…)

Art. 20-K – As reduções previstas no art. 20-I desta lei aplicam-se nos casos em

que,  do  leite  adquirido  no  regime  de  que  trata  esta  seção,  resultem  produtos

acondicionados  em  embalagem  própria  para  consumo  remetidos  pelo  próprio

fabricante em operação sujeita à incidência do ICMS.

(...)

Art. 24 – (...)

§  4º  Para  a  concessão  de  inscrição  do  estabelecimento  no  Cadastro  de

Contribuintes poderão ser exigidos:

(…)

§ 7º - (…)

V – (...)

b)  aquisição,  distribuição,  transporte,  estocagem  ou  revenda  de  combustível

adulterado ou desconforme;

(...)

Art. 53 – (...)

II  – o valor  das operações ou das prestações realizadas ou da base de cálculo

estabelecida pela legislação;

(...)

Art. 54 – (...)

XXX  –  por  imprimir,  mandar  imprimir,  utilizar,  inutilizar  ou  cancelar  formulário

destinado a impressão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados,

bem  como  por  confeccionar,  mandar  confeccionar,  utilizar,  armazenar,  distribuir,

inutilizar  ou  cancelar  formulário  de  segurança  em  desacordo  com  a  legislação

tributária  -  500  (quinhentas)  Ufemgs  por  formulário,  sem  prejuízo  da  inutilização

destes;

(…)
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XXXII – por deixar de cancelar formulário de segurança em branco ou autorização

para  sua  confecção,  na  forma  definida  na  legislação  tributária,  na  hipótese  de

desistência  pelo  contribuinte  de  sua  autorização  para  imprimir  e  emitir

simultaneamente documentos fiscais por processamento eletrônico de dados ou para

imprimir documentos fiscais eletrônicos - 500 (quinhentas) Ufemgs por formulário ou

autorização;

(...)

Art. 55 – (...)

VII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou a prestação:

a  –  importância  diversa  do  efetivo  valor  da  operação  ou  da  prestação  -  40%

(quarenta por cento) do valor da diferença apurada;

b – valor da base de cálculo da substituição tributária menor do que a prevista na

legislação, em decorrência de aposição, no documento fiscal, de importância diversa

do efetivo valor da prestação ou da operação própria - 40% (quarenta por cento) do

valor da diferença apurada da base de cálculo da substituição tributária;

c – valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, relativamente à

prestação  ou  operação  própria  ou  à  substituição  tributária,  nas  hipóteses  não

abrangidas pelas alíneas anteriores  -  20% (vinte por  cento)  do valor  da diferença

apurada;

(...)

§ 2º – Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX do “caput”, observado, no que

couber, o disposto no § 3º deste artigo, a multa fica limitada a duas vezes e meia o

valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo ser inferior a 15%

(quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive quando amparada

por isenção ou não incidência.

§ 3º – Nas hipóteses dos incisos II, VI, XVI, XIX e XXIX do “caput” deste artigo,

quando a infração for constatada pela fiscalização no trânsito da mercadoria, a multa

fica limitada a  duas vezes e  meia o valor  do  imposto  cobrado na autuação,  não

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação,

inclusive quando amparada por isenção ou não incidência.

(...)
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Art. 205 – Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a

ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de

obrigação tributária serão desconsiderados, para fins tributários, pelo Auditor Fiscal

da Receita Estadual.

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica aos atos e negócios jurídicos

em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, os quais serão objeto

de procedimento distinto.”.

Art. 2º – Os arts. 12, 24 e seus §§ 4º e 7º, 28, 52 e seu § 1º, 53, 54, 55 e 160-A da

Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos:

“Art. 12 - (...)

§ 30 – (…)

XLIV – telhas plásticas.

(...)

§ 62 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga tributária

nas operações internas com kit para gás natural veicular – GNV.

§ 63 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com feijão.

§ 64 – As reduções a que se referem os §§ 23 e 24 deste artigo aplicam-se também

nas operações internas promovidas por centro de distribuição de mesma titularidade

do estabelecimento industrial com mercadorias por este produzidas.

§ 65 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com concreto cimento ou asfáltico destinados a construtora

para  emprego  em  obra  pública  contratada  mediante  licitação  pela  administração

pública federal para manutenção, reparo ou construção de rodovias federais ou pela

administração pública estadual.

§ 66 – Observado o disposto nos §§ 67 e 68 deste artigo, fica o Poder Executivo

autorizado, nos prazos e condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0%

a carga tributária:
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I – na operação interna com mercadorias que, nos termos da legislação do imposto,

sejam  consideradas  bens  alheios  à  atividade  do  estabelecimento  ou  não  se

enquadrem  no  conceito  de  matéria-prima,  produto  intermediário  ou  material  de

embalagem, destinada a estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado;

II  –  na  entrada,  decorrente  de  importação  do  exterior,  promovida  por

estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado, das mercadorias de que

trata o inciso I deste artigo, exceto materiais de construção.

§ 67 – Para aplicação do disposto no § 66 deste artigo será observado o seguinte:

I – o estabelecimento industrial em fase de instalação deverá:

a) ser signatário de protocolo de intenções firmado com o Estado;

b)  atuar  na  fabricação  de  produtos  relacionados  na  Parte  5  do  Anexo  XII  do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de

2002;

c) apresentar compromisso de geração de, pelo menos, mil e quinhentos empregos

diretos, no prazo de três anos contado do início de sua produção;

II – a redução será concedida:

a) a requerimento do interessado, que, na hipótese do inciso II do § 66, justificará a

necessidade de importação da mercadoria;

b) mediante regime especial, que será submetido, no que couber, ao disposto nos

§§ 1º a 6º do art. 225 desta lei;

III – a saída promovida com a redução da carga tributária não ensejará o estorno de

crédito de ICMS.

§ 68 – No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67

deste artigo, o estabelecimento industrial  em fase de instalação no Estado deverá

recolher, proporcionalmente à diferença que faltar para completar o número de mil e

quinhentos empregos diretos, o imposto dispensado em razão da redução de carga

tributária de que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até

o último dia útil do mês subsequente àquele em que se verificar o descumprimento.

§ 69 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com capacete para motociclista.
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§ 70 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente,

da rocha verdete.

(…)

Art. 24 – (…)

§ 4º – (...)

IV – oferecimento de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, na forma

prevista em regulamento,  na hipótese de antecedentes fiscais  que desabonem as

pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou controladas,

ou ainda seus sócios.

(…)

§ 7º – (…)

IV – (…)

c) a participação em organização ou associação constituída com a finalidade de

implementar esquema de evasão fiscal mediante artifícios envolvendo a dissimulação

de atos, negócios ou pessoas, potencialmente lesivos ao erário;

d) a produção, aquisição, comercialização, distribuição, transporte ou estocagem de

mercadoria falsificada ou adulterada;

e) a utilização como insumo, comercialização ou estocagem de mercadoria objeto

de contrabando ou descaminho;

V – (...)

d) débitos inscritos em dívida ativa em nome do estabelecimento, sem exigibilidade

suspensa, com valor superior ao capital integralizado;

VI – exigida garantia  ao cumprimento das obrigações tributárias na hipótese de

superveniência dos fatos previstos no inciso IV do § 4º deste artigo e essa garantia

não for oferecida no prazo estipulado;

VII – o contribuinte encontre-se em situação de inadimplência fraudulenta, assim

entendida a falta de recolhimento de débito tributário vencido relativo a imposto já

retido por substituição tributária;

VIII – o contribuinte praticar operações incompatíveis com seu objeto social, com
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sua capacidade financeira ou com as condições físicas de seu estabelecimento.

(...)

§ 9º – Em substituição ou em complemento à garantia exigida nos termos do inciso

IV do § 4º deste artigo, o contribuinte poderá ser submetido ao regime especial de

controle e fiscalização previsto no art. 52 desta lei.

(…)

Art. 28 – (...)

§  7º  – Na hipótese de que trata o § 5º  deste artigo,  fica o destinatário  mineiro

autorizado a apropriar o crédito decorrente de operação ou prestação ocorrida até a

data em que o incentivo ou benefício for divulgado em resolução do Secretário de

Estado de Fazenda, exceto nas seguintes hipóteses, nos termos do regulamento:

I – entrada decorrente de operação de transferência;

II – entrada decorrente de operação promovida por empresa interdependente; e

III  –  demais  situações  em  que  o  destinatário  mineiro  comprovadamente  tenha

ciência do incentivo ou benefício fiscal concedido ao remetente.

(…)

Art. 52 – (...)

XVII – utilizar documento fiscal falso ou ideologicamente falso.

§ 1º – (...)

VII  –  atribuição  da  responsabilidade  pela  retenção  e  recolhimento  do  imposto

devido  pelas  operações  subsequentes  com  mercadorias  sujeitas  ao  regime  da

substituição  tributária  de  que  trata  o  art.  22  desta  lei,  ainda  que  previamente

destacado ou informado o imposto no documento fiscal de aquisição da mercadoria,

hipótese  em  que  será  admitida  a  apropriação,  como  crédito,  do  imposto

comprovadamente recolhido nas operações anteriores.

Art. 53 – (...)

V  – o valor  do  imposto  a ser  informado em documento  fiscal  por  exigência  da

legislação.

(...)

§ 13 – A multa prevista no inciso XXXIV do art. 54, além das reduções previstas no

§ 9º,  poderá  ser reduzida na  forma do § 3º  deste artigo a até,  no máximo,  50%
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(cinquenta por cento) do valor, ficando a redução condicionada a que seja sanada a

irregularidade e efetuado o pagamento integral no prazo de trinta dias contados da

publicação da decisão irrecorrível do órgão julgador administrativo.

Art. 54 – (...)

XLI – por deixar de solicitar a inutilização de número de documento fiscal eletrônico

– 50 (cinquenta) Ufemgs por número;

XLII – por solicitar após o prazo previsto em regulamento a inutilização de número

de documento fiscal eletrônico – 25 (vinte e cinco) Ufemgs por número;

XLIII  –  por  deixar  o  destinatário,  relativamente  ao  documento  fiscal  eletrônico

emitido  por  terceiro,  de  confirmar  a  operação,  informar  seu  desconhecimento  ou

informar  a  devolução  das  mercadorias,  na  forma  e  nas  condições  previstas  na

legislação tributária – 100 (cem) Ufemgs por documento;

XLIV – por utilizar para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação do

serviço de transporte documento auxiliar de documento fiscal eletrônico:

a) sem constar código de barra ou com código de barra fora dos padrões definidos

na legislação pertinente ou ilegível para leitura ótica – 200 (duzentas) Ufemgs por

documento;

b) sem constar chave de acesso do documento fiscal eletrônico – 200 (duzentas)

Ufemgs por documento;

c) sem constar protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico ou, quando

impresso em formulário de segurança, representação numérica do respectivo código

de barra – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

d) impresso em contingência sem a utilização de formulário de segurança, quando

exigido  pelo  regulamento,  desde  que  o  documento  fiscal  eletrônico  relativo  à

operação ou à prestação tenha sido autorizado antes do início de ação fiscal - 200

(duzentas) Ufemgs por documento;

e) constando informações divergentes das contidas no correspondente documento

fiscal eletrônico, ressalvadas as hipóteses para as quais haja previsão de penalidade

específica – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

f) em desacordo com outras exigências previstas na legislação para as quais não

haja penalidade específica nesta lei – 25 (vinte e cinco) Ufemgs por documento;
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XLV  –  por  transportar  mercadoria  ou  por  realizar  a  prestação  de  serviço  de

transporte sem portar o documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, desde que

o  documento  fiscal  relativo  à  operação  ou  prestação  tenha  sido  autorizado

eletronicamente  antes  do  início  de  ação  fiscal  –  200  (duzentas)  Ufemgs  por

documento;

XLVI  – por  deixar  o  destinatário  de documento fiscal  eletrônico de comunicar  à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  no  prazo  previsto  em  regulamento,  a

impossibilidade de confirmação da existência da autorização de uso do documento

fiscal eletrônico emitido em contingência – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

XLVII – por utilizar os sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos em

desacordo com as normas previstas em regulamento para garantir a estabilidade dos

ambientes de produção, desde que não configurada a conduta do inciso XXXI deste

artigo – 1.000 (mil) Ufemgs por constatação.

(...)

§ 4º – Na hipótese do inciso VI do “caput” deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação, não podendo ser inferior a

15% (quinze por cento) do valor da operação, inclusive quando amparada por isenção

ou não incidência.

Art. 55 – (...)

XXXVI – por transmitir informação em meio digital contendo dados falsos quanto à

aquisição de energia  elétrica em ambiente de  contratação livre – 100% (cem por

cento) do valor das operações de aquisição de energia elétrica no respectivo período;

XXXVII – por deixar de consignar, em documento fiscal que acobertar a operação

ou  a  prestação,  ainda  que  em  virtude  de  incorreta  aplicação  do  diferimento,

suspensão,  isenção  e  não  incidência,  a  base  de  cálculo  prevista  na  legislação

relativamente  à  prestação ou operação  própria  ou  à  substituição tributária  -  20%

(vinte por cento) do valor da base de cálculo;

XXXVIII  –  por  cancelar  documento fiscal  eletrônico  ou  informação eletrônica  de

registro de saída de documento fiscal eletrônico após a saída da mercadoria ou o

início da prestação do serviço – 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou

da prestação;



1080
____________________________________________________________________________

XXXIX – por cancelar documento fiscal eletrônico relativo a operação ou prestação

não ocorrida, após o prazo para cancelamento previsto em regulamento – 20% (vinte

por cento) do valor da operação ou da prestação;

XL – por utilizar, para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação de

serviço de transporte, documento auxiliar de documento fiscal eletrônico com valores

ou  dados  do  destinatário  que  não  correspondam  ao  constante  no  respectivo

documento fiscal eletrônico – 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou

prestação;

XLI  –  por  informar  Declaração  Prévia  de  Emissão  em  Contingência  com  valor

divergente do respectivo documento fiscal eletrônico – 40% (quarenta por cento) do

valor da diferença;

XLII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação, a

título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido ou

apurado por substituição tributária, valor superior ao do imposto total que incidiu nas

operações  com a  mercadoria  –  50% (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  diferença

apurada;

XLIII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação,

a título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido

ou apurado por substituição tributária, valor superior ao do reembolso de substituição

tributária – 50% (cinquenta por cento) do valor da diferença apurada.

(...)

§ 5º – Na hipótese dos incisos II e XVI, quando a infração for apurada pelo Fisco,

com base exclusivamente em documento e nos lançamentos efetuados na escrita

fiscal ou comercial do contribuinte, se o desacobertamento decorrer da emissão ou

utilização de documento fiscal desautorizado, em virtude de o emitente ter se tornado

obrigado à emissão de documento fiscal eletrônico, a penalidade será de 3% (três por

cento) do valor da operação ou da prestação, observado o disposto no § 1º.

§ 6º – As penalidades a que se referem os incisos II e XVI aplicam-se, inclusive, às

hipóteses em que o remetente ou prestador não obtiver previamente a autorização de

uso do documento fiscal eletrônico correspondente à operação ou à prestação ou

quando o documento gerado em contingência não for transmitido nas hipóteses em
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que tal obrigação esteja prevista em regulamento.

(…)

Art. 160-A – (...)

VII  –  da  falta  de  autorização  do  documento  fiscal  eletrônico  gerado  em

contingência.”.

Art. 3º – A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida dos seguintes arts. 12-A, 38-A, 39-A

e 205-A:

“Art. 12-A – As alíquotas previstas para as operações internas com cervejas sem

álcool,  com  bebidas  alcoólicas,  exceto  aguardente  de  cana  ou  de  melaço,  com

cigarros, exceto os embalados em maço, com produtos de tabacaria e com armas,

inclusive quando estabelecidas no regulamento do imposto, serão acrescidas, até 31

de dezembro de 2015, de dois pontos percentuais para os fins do disposto no § 1º do

art.  82  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil.

§ 1º – O valor do imposto decorrente do adicional de alíquota de que trata o “caput”

não será utilizado ou considerado para efeitos do cálculo de quaisquer benefícios ou

incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros.

§ 2º  – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a excluir as operações de que trata o “caput” da aplicação

do adicional de alíquota estabelecido neste artigo.

§ 3º – A forma e as condições de destaque, escrituração, apuração e recolhimento

do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o “caput” serão estabelecidas

em  regulamento,  podendo  prever  o  destaque,  a  escrituração,  a  apuração  e  o

recolhimento, em separado, do referido valor.

§ 4º – A responsabilidade por substituição tributária prevista no art.  22 desta lei

aplica-se ao adicional de alíquota de que trata o 'caput' deste artigo.

(…)

Art.  38-A – O Poder  Executivo,  nos termos do regulamento,  poderá estabelecer

forma simplificada de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS

pelo prestador de serviço de comunicação.

Parágrafo único – Para os efeitos do disposto neste artigo, o valor a ser restituído
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poderá  ser  calculado  e  apropriado  pelo  sujeito  passivo  em  sua  escrita  fiscal,

aplicando-se  determinado  percentual  sobre  o  valor  do  imposto  destacado  no

documento relativo à prestação de serviço de comunicação.

(...)

Art. 39-A – A validade de documento fiscal eletrônico emitido em contingência fica

condicionada à transmissão do respectivo arquivo digital à Secretaria de Estado de

Fazenda e à sua autorização de uso,  nas hipóteses em que tal  obrigação esteja

prevista em regulamento.

(...)

Art. 205-A – São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que

visem a reduzir  o valor  de tributo, a evitar  ou a postergar o seu pagamento ou a

ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos

constitutivos da obrigação tributária.

§ 1º – Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico levar-se-á em conta, entre

outras, a ocorrência de:

I – falta de propósito negocial; ou

II – abuso de forma.

§ 2º – Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma

mais  complexa  ou  mais  onerosa  para  os  envolvidos  com  vistas  à  prática  de

determinado ato.

§ 3º – Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma

jurídica a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado

econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.

§ 4º – A defesa do sujeito passivo contra a desconsideração do ato ou negócio

jurídico  previsto  no  “caput”  deste  artigo  deverá  ser  feita  juntamente  com  a

impugnação ao lançamento do crédito tributário, na forma e no prazo previstos na

legislação que regula o contencioso administrativo fiscal.

§ 5º – O órgão julgador administrativo julgará em caráter preliminar a questão da

desconsideração do ato ou negócio jurídico.

§ 6º – No caso de exigir-se tributo do sujeito passivo, nos termos deste artigo, sua

quitação poderá ser feita até o termo final do prazo para impugnação, com acréscimo
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apenas de juros e multa de mora.”.

Art. 4º – Os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 – (...)

§ 1º - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de transporte

coletivo intermunicipal é de 3% (três por cento) da receita,  por linha, calculada de

acordo com critérios a serem estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DER-MG.

§ 2º - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de transporte

coletivo  metropolitano  é  de  3%  (três  por  cento)  do  custo  total  do  sistema,

obedecendo-se à sistemática prevista em legislação própria.

Art. 5º – O item 1 da Tabela C da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“1

Fiscalização do transporte coletivo intermunicipal de passageiros: será cobrada

à razão de 3% (três por cento) sobre a receita operacional da linha, nos termos

da Lei nº 11.403, de 12/1/94.”.

Art. 6º – Ficam convalidadas as operações realizadas no período de 12 a 26 de

agosto de 2011 em conformidade com a previsão contida no § 5º do art. 59 da Parte 1

do Anexo XV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002.

Art. 7º – O crédito tributário, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança, relativo a estorno de crédito de ICMS decorrente do

recebimento de mercadorias ou serviços em operações ou prestações interestaduais,

realizadas até a data de publicação desta lei e abrigadas por incentivo ou benefício

fiscal ou financeiro vinculado ao imposto concedido ou autorizado por outra unidade

da Federação sem observância do disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art.

155 da Constituição da República, poderá ser quitado, no prazo de até noventa dias

da publicação desta lei, com os benefícios do Programa de Parcelamento Especial de

Crédito Tributário relativo ao ICMS – PPE II –, instituído pelo Decreto nº 45.358, de 4

de maio de 2010, nos termos de regulamento.

Art. 8º – O disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

e no art. 5º desta lei, não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de
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importâncias já recolhidas.

Art. 9º – Para os efeitos do disposto no “caput” do art. 226 da Lei nº 6.763, de 1975,

até o dia 31 de dezembro de 2011, prevalece o limite mínimo de juros de mora de que

trata o § 3º do art. 84 da Lei Federal nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 10 – Fica autorizada, até 31 de dezembro de 2011, a apropriação de crédito do

ICMS  relativa  às  remessas  interestaduais  de  leite  ou  seus  derivados,  não

acondicionados em embalagem própria para consumo, pelo contribuinte signatário de

protocolo  com  o  Estado,  desde  que tenha sido  observado o  disposto  em regime

especial  de  tributação concedido  nos termos  da legislação vigente  até  a  data  de

publicação desta lei, salvo na hipótese de protocolo com vigência posterior, em que

será observada a data final nele prevista, desde que:

I – o protocolo e o respectivo regime especial de tributação estejam em vigor na

data de publicação desta lei;

II – o contribuinte esteja cumprindo os compromissos assumidos no protocolo;

III – a prorrogação, até a data final prevista no protocolo, seja formalizada mediante

termo aditivo ao regime especial de tributação.

Art. 11 – Ficam revogados os incisos I a VI do § 31 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  de  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil

relativamente ao art. 12-A da Lei nº 6.763, de 1975.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ulysses Gomes - Sebastião Costa.

* - Republicado em virtude de incorreções verificadas na edição de 7/12/2011, nas

págs. 124 e 125.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/12/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Jayro Lessa

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

do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Questão de ordem - Correspondência:

Ofício  nº  2/2011,  do  Vice-Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.742 a 2.744/2011 -

Requerimentos nºs 2.127 a 2.136/2011 - Requerimentos da Comissão Especial da

Dívida Pública, da Comissão de Saúde (5) e do Deputado Fabiano Tolentino (3)  -

Comunicações:  Comunicações das  Comissões  de  Saúde,  de  Esporte,  de  Direitos

Humanos,  de Segurança Pública,  de  Educação,  da  Pessoa com Deficiência  e  de

Assuntos Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos

Arantes e André Quintão, da Deputado Liza Prado e do Deputado Pompílio Canavez -

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  do  Deputado  Fabiano Tolentino  (3);  deferimento  -

Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.087 e 2.220/2011; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das

Comissões de Saúde (5) e da Dívida Pública; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr.

Presidente  -  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Prorrogação  da  reunião  -

Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

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

Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
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Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

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

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

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

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. prestasse

bastante atenção às minhas palavras, até porque será o portador do nosso pleito. V.

Exa.  sabe  que  existe  nesta  Casa  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  23,

subscrita por 76 Deputados, que prevê a publicidade do gasto do dinheiro público de

forma  mais  transparente.  Aproveito  a  fala  do  meu  amigo  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda.  A Assembleia  publica  o  salário  dos  Deputados,  que  é  R$20.042,00.  Se

recebemos  auxílio-moradia,  mais  R$2.250,00,  e  verba  indenizatória,  mais

R$20.000,00,  pagamos  para  depois  ser  indenizados  com  aluguel  de  veículos,

combustível, aluguel de escritório e outras despesas. Acontece, Sr. Presidente, que

não assistimos a essa mesma publicidade com o salário do Promotor, do Procurador,
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do Juiz,  do Desembargador  e do Conselheiro do Tribunal  de Contas.  Precisamos

saber quanto ganham de salário bruto e quanto gastam de verba indenizatória, como

diárias. A origem do dinheiro é única, como foi muito bem lembrado pelo meu amigo

de bancada, Deputado Luiz Carlos Miranda. Se o dinheiro é público, à luz do “caput”

do art.  37 da Constituição da República, tem de haver total publicidade. Faço um

apelo  a  V.  Exa.:  que a  PEC ande.  Ela  está  com o nosso companheiro  e  relator

Deputado  Sebastião  Costa.  Pedimos  inúmeras  vezes  aos  companheiros  e  à

comissão presidida pelo Deputado Zé Maia que votemos essa PEC agora no final do

ano. Ela não é do Deputado Sargento Rodrigues, ela foi subscrita por 76 Deputados.

Convencionamos  que  o  único  parlamentar  que  não  deveria  assiná-la  seria  o

Presidente deste Poder, Deputado Dinis Pinheiro. Essa matéria interessa a todos nós.

Estamos  oficiando  a  todos  os  Deputados  desta  Casa  mostrando-lhes  o  quanto

ganham de salário, de auxílio-moradia e o quanto gastaram de verba indenizatória.

Quem sabe assim, ao lerem o ofício, pensem: “O Deputado Sargento Rodrigues está

nos alertando de que tudo o que recebemos está na internet.  Por que os demais

Poderes também não podem estar na internet?”. Por que a verba gasta com diárias

do Promotor, do Procurador, do Juiz, do Desembargador e do Conselheiro do Tribunal

de  Contas  não  está  na  internet,  de  forma  fácil?  Este  Poder  tem  dado  essa

demonstração. Quero dizer ao Presidente desta Casa que iniciarei um processo de

obstrução sistemática a todos os projetos  dessa pauta.  Aliás,  já  me inscrevi  para

discutir todos os projetos. Quem sabe assim os demais colegas comecem a cerrar

fileira com este Deputado para aprovar essa PEC? A quem interessa que não seja

aprovada? Será o Judiciário? Será o Ministério Público? Serão os Conselheiros do

Tribunal  de  Contas?  De  onde  está  partindo  o  “lobby”?  De  onde  estão  vindo  os

pedidos para que a PEC não ande? Deputado Sávio Souza Cruz, eu já poderia ter

pedido a perda de prazo, mas é importante que a proposta chegue a este Plenário

com o parecer da comissão, porque foi assinada por 76 parlamentares. Fica aqui a

indagação:  a  não  aprovação  interessa  a  quem?  Essa  é  a  chamada  PEC  da

transparência. Precisamos avançar. O Deputado Alencar apresentou uma proposta

acolhida por todos nós de forma bonita e, acima de tudo, demonstrando à sociedade

que este  Poder  quer  ser  cada vez mais  transparente:  a  PEC da  chamada Ficha
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Limpa, copiada em todo o País. Sr. Presidente, para concluir, há hoje um julgado do

Pleno do STF, em que os servidores públicos do Município de São Paulo arguiram a

inconstitucionalidade  da divulgação  de  seu  salário  bruto  com  o  seu  nome e  sua

Matrícula de Servidor Público - Masp. O Pleno do STF disse: “Não viole a intimidade

da vida privada”. Isso deve ser publicado, pois aqueles que ocupam cargo público,

seja  qual  for,  seja  agente  público  de  qualquer  natureza,  devem  agir  com  essa

transparência. Digo isso a V. Exa. porque iniciaremos um processo de obstrução até

que o Presidente desta Casa se reúna com os Líderes e consigamos fazer a Proposta

de Emenda à Constituição nº 23 andar. Repito e encerro a minha fala: essa proposta

é  do  Poder  Legislativo,  portanto  o  Poder  precisa  avançar  nela.  Obrigado,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz -  Sr.  Presidente, solicitei  esta questão de ordem

para fazer  coro com o Deputado Sargento Rodrigues e reforçar  a importância de

investirmos  na  transparência  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Entretanto,  Deputado

Sargento Rodrigues, devemos aprofundar-nos ainda mais nessa transparência. Essa

divulgação de vencimentos, de remuneração não deve ficar limitada a membros de

Poder. Sabemos, por exemplo,  que o regramento das remunerações dos Poderes

estabelece a chefia de Poder como teto de remuneração para os servidores desse

Poder. Há nesta Casa informações sobre existência de supersalários, de servidores

ganhando  R$60.000,00,  R$50.000,00,  R$40.000,00,  bem  acima  do  teto  da

remuneração dos membros do Poder. É fundamental fazermos uma ementa a essa

proposta  de  emenda  à  Constituição  para  que  passemos  a  divulgar  no  “site”  da

Assembleia, para dar exemplo - pois a Assembleia de Minas sempre está na frente -,

a  remuneração  dos  servidores,  nominando  os  que  recebem  mais  que  o  teto,  de

preferência  com  a  base  legal  que  levou  a  essa  remuneração.  É  fundamental

partirmos  com  o  exemplo  da  Assembleia  Legislativa  abrindo  a  caixa-preta  da

remuneração dos servidores desta Casa e buscando a base legal que levou a elas.

Fazendo isso antes da PEC, Deputado Sargento Rodrigues, começaremos a divulgar

e daremos o exemplo e aí, sim, acrescentaremos e incorporaremos nela que todos os
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supersalários de todos os Poderes sejam divulgados com a base legal que levou a

tanto. Isso é fundamental para que os mineiros conheçam um pouco dos bastidores

daquilo que acontece na sombra dos Poderes em Minas Gerais. Muito obrigado.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 2/2011

Do  Sr.  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-Governador  do  Estado,  comunicando  sua

ausência do País no período de 2 a 11/12/2011, devido a viagem oficial à França.

OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Henrique Baggio, Chefe de Gabinete do Chefe do Gabinete Pessoal

da  Presidenta  da  República,  prestando informações  relativas ao Requerimento  n°

1.844/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Antonio  Gama  Junior,  Subcorregedor-Geral  de  Polícia  Civil,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.781/2009 ,  das Comissões de Direitos

Humanos e de Participação Popular.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Estadual de

Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de

caráter continuado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74

da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Carlos  Eduardo  Vieira  Camargo,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do

Inmetro, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do

Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 603/2011/SGM.

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG (2), solicitando a

aprovação  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.583  e  2.661/2011,  de  interesse  dessa

corporação. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas  aos  Requerimentos  n°s  724/2011,  da  Comiss ão  de  Meio  Ambiente,  e

1.095/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia.  (-  Anexem-se  aos  respectivos

requerimentos.)
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Da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.106/2011 , da Comissão do Trabalho. (-

Anexe-se ao Requerimento nº 1.106/2011.)

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

e Atendimento da Presidência da República, agradecendo manifestação de aplauso

formulada  por  esta  Casa  em  atenção  a  requerimento  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do FNDE (1.503) informando a liberação dos recursos financeiros que menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Francisco  José  Penna,  Diretor  da  Faculdade  de  Medicina  da  UFMG,

solicitando a destinação de recursos financeiros, por meio de emenda parlamentar ao

Orçamento,  com vistas  à  aquisição  de  equipamentos  que propiciam impacto  nas

atividades acadêmicas, tanto de ensino como de pesquisa e extensão, incluindo-se

as ações assistenciais. (- À Comissão de Educação.)

Da Sra. Jaqueline de Almeida Lourenço, Chefe de Gabinete do Incra (substituta),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.668/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.418/2011 ,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Da  Sra.  Júnia  Guimarães  Mourão  Cioffi,  Presidente  da  Fundação  Hemominas,

encaminhando informações para subsidiar o exame do Projeto de Lei nº 170/2011. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 170/2011.)

Da  Sra.  Karen  Dantas  Kopper,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Educação

Continuada,  Alfabetização,  Diversidade  e  Inclusão,  do  Ministério  da  Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.656/2011,  da  Comissão de

Educação.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, encaminhando ofício do

Chefe do Detran-MG a respeito das discussões envolvendo a Proposta de Emenda à
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Constituição nº  28/2011,  para conhecimento e análise.  (-  Anexe-se à Proposta de

Emenda à Constituição nº 28/2011.)

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 770/2011, da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-

se ao Requerimento n° 770/2011.)

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  621 e  1 .345/2011,  da  Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  a

convênio entre esse órgão e a Emater-MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)

Da Sra.  Maria  Aparecida  de  Souza Araújo,  Presidente da  Câmara Municipal  de

Aracitaba,  encaminhando  cópia  de  moção,  aprovada  por  essa  Casa,  na  qual  se

repudia o pronunciamento do Deputado Rômulo Viegas por ocasião da inauguração

de casas populares nesse Município.

Da Sra. Maya Takagi,  Secretária  Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

informando a liberação de recursos financeiros referentes a convênio entre a União e

o governo do Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Pabloneli  de  Sousa  Vidal,  Superintendente  de Articulação  Institucional  e

Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.840/2011, da Comissã o de Segurança Pública.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao impacto financeiro do Projeto de Lei nº 2.661/2011. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 2.661/2011.)

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 513/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor. (- Anexe-se ao Requerimento n° 513/2011 .)

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando
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informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.643/2011 ,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Do Sr.  Ricardo Belione de Menezes, Comandante da Guarda Municipal  de Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.257/2011,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência.

Da  Sra.  Sandra  Margareth  Silvestrini  de  Souza,  Presidente  do  Serjusmig,

manifestando seu agradecimento pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.125/2011. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.125/2011.)

Do  Sr.  Sérgio  Alair  Barroso  (2),  Secretário  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo,

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  1.720  e  1.755/2011,  da

Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Sérgio  Duarte  de  Castro,  Secretário  de  Desenvolvimento  Regional,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  1.732/2011,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Waldemar Antônio Lemes Filho, Vereador à Câmara Municipal de Poços de

Caldas, solicitando a esta Casa a apresentação de emenda à Lei Orçamentária do

Estado, com vistas à construção de uma unidade prisional em Poços de Caldas. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Zailson João Macedo Godinho, Prefeito Municipal de Turmalina, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.428/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.428/2011.)

Do  Sr.  Waldemar  Antônio  de  Arimatéia,  Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto

Institucional, solicitando informações sobre o Projeto de Resolução nº 513/2011, bem

como a respeito da suposta inconstitucionalidade da Resolução Conjunta 4.073, de

2011. (- Anexe-se ao Projeto de Resolução nº 513/2011.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 2.742/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Zona Sul de Mateus Leme,

com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Zona Sul de

Mateus Leme, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Comunitária Zona Sul de Mateus Leme é entidade que

tem por  objetivo  promover  ações  de proteção  à  saúde da família,  combatendo a

desnutrição  e  a  mortalidade  infantil.  Divulgar  a  cultura  e  o  esporte,  mediante  a

promoção  de  palestras.  Promove  também  a  integração  no  mercado  de  trabalho,

buscando o bem-estar social das pessoas.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.743/2011

Torna  obrigatória  a  utilização  de  identificador  eletrônico  de  vagas  nos

estacionamentos pagos dos “shoppings centers”, centros comerciais, supermercados,

hipermercados, edifícios garagem, aeroportos, rodoviárias e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna obrigatória no âmbito do Estado a instalação e o funcionamento de

identificador eletrônico de vagas nos estacionamentos pagos dos shoppings centers,

centros comerciais, supermercados, hipermercados, edifícios garagem, aeroportos e

rodoviárias.

Parágrafo  único  -  O  identificador  eletrônico  de  que trata  o  “caput”  desse artigo

deverá possibilitar a identificação das vagas de garagem desocupadas, bem como o

setor e a localização dessas vagas.

Art.  2º  -  As  informações  inerentes  à  disponibilidade  de  vagas  e  sua  respectiva



1094
____________________________________________________________________________

localização deverão ser fornecidas através de painel eletrônico situado nas entradas

do estacionamento.

Art  3º -  Aplicar-se-á o disposto nesta lei  somente para os  estacionamentos que

cobram por este serviço e com capacidade acima de 100 (cem) vagas.

Art. 4º - Os estabelecimentos elencados nesta lei terão o prazo de 180 dias (cento e

oitenta dias) a contar de sua publicação, para adequarem ao disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O referido projeto visa buscar formas de resguardar os consumidores

que  utilizam  os  estacionamentos  e  que  geralmente  pagam  tarifas  elevadas  para

utilizarem esse tipo de serviço.

Ocorre  que  muitas  das  vezes,  além  de  ter  que  pagar  pelo  serviço  de

estacionamento,  o  consumidor  despende  muito  tempo  para  localizar  uma  vaga

disponível, principalmente nos finais de semana.

Muitas  das  vezes,  o  consumidor  acaba  por  utilizar  o  tempo  de  carência  sem

conseguir  estacionar  o  seu veículo,  tendo que pagar  por  um serviço  que sequer

utilizou.

O identificador eletrônico de vagas é um equipamento que, ao ser instalado em

estacionamentos,  através  de  sensores  de  presença  possibilita  a  identificação  de

vagas ocupadas e desocupadas.

Através desse identificador,  o consumidor  não precisará mais ocupar seu tempo

percorrendo  de  forma  desnecessária  o  estacionamento  a  procura  de  uma  vaga

disponível, pois saberá desde a entrada em qual setor haverá disponibilidade para

estacionar seu veículo.

Desta forma,  conto  com o apoio de meus pares para a aprovação do presente

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.744/2011

Declara de utilidade pública o Movimento Gay de Divinópolis - MGD -, com sede no
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Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Gay de Divinópolis - MGD

-, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Movimento Gay de Divinópolis - MGD -, com sede no Município de

Divinópolis,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades

precípuas  a  defesa  da  liberdade  de  orientação  sexual,  especificamente  a

homossexual, a promoção da cidadania dos homossexuais e a defesa dos direitos

humanos;  a conscientização das pessoas com orientação homossexual  sobre sua

importância como seres humanos, sobre seus direitos e, principalmente, sobre sua

liberdade de orientação sexual.

A entidade está em pleno funcionamento há mais  de um ano,  e sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que ela desenvolve trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade

pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.127/2011, do Deputado Romel Anízio, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Laboratório Jorge Furtado Medicina Diagnóstica pelos 20 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.128/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Procon  Estadual  por  ter  incluído  o  Procon  Assembleia  no

Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, instituído pelo Ministério

da Justiça. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)
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Nº  2.129/2011,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Contas pedido de cópia da íntegra do estudo sobre a

dívida pública de Minas Gerais, realizado pela Diretoria de Controle Externo dessa

Corte, para subsidiar o relatório anual de 2010, que teve como relator o Conselheiro

Sebastião Helvécio.

Nº  2.130/2011,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações, com os aspectos que

menciona,  sobre os contratos  de  financiamento do Estado com a União  e com a

Cemig. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.131/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para atualizar e ampliar

a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.132/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a realização de

estudos sobre a viabilidade de implantação de pontos fixos de comercialização no

Estado, bem como de um centro de comercialização regional da produção agrícola,

similar  ao  Mercado  Livre  do  Produtor  da  Ceasa,  no  Jequitinhonha-Mucuri,  para

estimular os empreendimentos econômicos solidários. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  2.133/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

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

capacitação  dos  policiais  militares  e  civis,  de  forma  a  aprimorar  a  prestação  de

serviços à sociedade mineira, com a informação à referida Secretaria de que foram

apresentadas duas emendas relativas à capacitação desses profissionais,  uma ao

PPAG 2012-2015, outra à Lei Orçamentária Anual , exercício 2012. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº  2.134/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre diversos aspectos relacionados ao

Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.135/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  o  Hospital  Siderúrgica  de

Coronel Fabriciano seja reaberto em caráter de urgência e seja administrado por essa
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Secretaria.

Nº  2.136/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que  seja  solucionada  a

questão da desapropriação do Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa requerimentos  da  Comissão  Especial  da

Dívida Pública, da Comissão de Saúde (5) e do Deputado Fabiano Tolentino (3).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Saúde, de

Esporte, de Direitos Humanos, de Segurança Pública, de Educação, da Pessoa com

Deficiência e de Assuntos Municipais.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores, venho a esta tribuna para

fazer um balanço do ano de 2011 e aproveitar o momento para desejar um feliz 2012,

um Natal cheio de saúde e de paz a todos os colegas e ao povo mineiro.

Sei que são 77 Deputados e que, até o último dia, provavelmente dia 20, alguns

não  se  manifestarão.  Como  talvez  não  tenha  oportunidade  de  me  manisfestar,

aproveito este momento para dirigir minha energia positiva ao povo mineiro e aos

colegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

obrigado. Primeiramente quero parabenizá-lo, pois, neste ano, como Presidente da

Comissão de Política Agropecuária, V. Exa. promoveu várias audiências públicas e

debates  de  extrema importância  no  cenário  da  agricultura  e  da  pecuária.  Sob  a

orientação de V. Exa., nós, Deputados dessa Comissão, tivemos a oportunidade de

debater vários assuntos enriquecendo o processo de discussão. Então, parabenizo

publicamente V. Exa.

Todos os que já tivemos oportunidade de exercer o cargo de Prefeito e ou outro

cargo público  sabemos  que as  demandas da sociedade são muitas.  Os  gestores

públicos  têm  de  promover  o  equilíbrio  da  peça  orçamentária  e  financeira  e  do

patrimônio público e a variada demanda da sociedade.
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Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  pela  segunda  vez,  a  Emater  recebe  o  prêmio

“Melhores  do  Agronegócio  2001”,  na  categoria  Desenvolvimento  Agropecuário,

concedido pela revista “Globo Rural” e da Editora Globo, demonstrando mais uma vez

a eficiência do governo de Minas Gerais em fortalecer o agronegócio, especialmente

a agricultura familiar. O primeiro prêmio foi concedido na gestão do ex-Governador

Aécio Neves, hoje nosso brilhante Senador, e o segundo ocorreu agora no governo

Anastasia, que tem feito um governo voltado para atender, de forma expressiva, às

demandas  da  sociedade.  Sabemos  que  os  problemas  são  muitos  e  também  as

dificuldades;  no  entanto,  sempre  avalio  a  situação  de  forma  positiva  quando  se

executam ações eficazes.

Ontem a Emater comemorou aniversário e também o seu segundo prêmio. V. Exa.

é um político voltado para as questões rurais e certamente tem participação nesse

processo, porque já apresentou vários projetos de lei alusivos à matéria com atuação

relevante nesse cenário. Assim, publicamente manifesto meu reconhecimento pelo

seu trabalho. Parabenizo o Presidente Maurício, o Chefe de Gabinete Onório, o Vice-

Presidente Marcelo e toda a equipe da Emater por mais esse segundo prêmio. É

certo que, cada vez mais, o governo de Minas se destacará em todo esse cenário.

Nosso abraço ao Governador Anastasia e a toda a sua equipe.

Desejamos um feliz Natal e um próspero 2012 a todos. Certamente, a base do

governo nesta Casa continuará firme no próximo ano defendendo o governo, com

muito orgulho e muita satisfação.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas.

Ontem tinha a intenção falar sobre a Emater, que estava comemorando 63 anos de

vida. Antes se chamava Associação de Crédito e Assistência Rural - Acar -; 15 anos

depois passou a se chamar Emater. Renovo meu reconhecimento a essa empresa

que  é  importantíssima para  o  Estado  de Minas  Gerais  e  para  o  Brasil,  tão  bem

dirigida  pelos  Srs.  Maurílio  Guimarães,  José  Rogério  Lara,  Marcelo  Lana  e

Bernardino.  Nosso  reconhecimento  a  todos  os  funcionários  e  servidores  dessa

importante empresa. Sou do Clube 4S da Emater, que me adotou em 1977 como

jovem rural. Na verdade, fez-me um jovem de cabeça melhor.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos Arantes, só
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quero fazer uma correção. O nome do Chefe de Gabinete é Onésimo, grande amigo

nosso.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - O Onésimo é um grande parceiro. O Clube

4S é que me despertou para a vida pública e a liderança rural. Posso dizer que sou

uma pessoa que foi moldada pela querida Emater.

Este foi um ano muito positivo, avançamos muito na legislação do queijo de leite de

cabra, que era um produto ilegal. Hoje há uma legislação que foi criada por nós para

o queijo artesanal. Há uma contradição muito grande, pois é um alimento de altíssima

qualidade e da cultura do povo mineiro, mas não há uma legislação brasileira que lhe

dê proteção. Quem produz e comercializa esse produto fora do Estado está hoje na

clandestinidade. Isso não podemos aceitar. Batalhamos muito junto a essa Comissão,

que  muito  nos  ajudou,  na  pessoa  dos  Deputados  Rômulo  Viegas,  Romel  Anízio,

Fabiano Tolentino, Doutor Viana, que abraçaram a causa.

Concedo aparte ao meu grande amigo, Deputado Romel Anízio, grande parceiro na

Comissão e na Assembleia.

O  Deputado  Romel  Anízio  (em  aparte)*  –  Sr.  Presidente  da  Comissão  de

Agricultura,  caro  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  tive  o  prazer  e  a  alegria  de

trabalhar com V. Exa. durante um ano como membro dessa Comissão. Eu trazia na

bagagem determinada experiência, pois, por duas vezes, fui Presidente da Comissão

de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. Ao chegar aqui, eu me

defrontei  com  uma  pessoa  idealista,  otimista,  que  realmente  se  dedica  a  uma

atividade que engrandece este país: a agricultura. Fiquei muito feliz por trabalhar com

V. Exa..  Os exemplos de V.  Exa.,  por seu trabalho e por sua luta,  realmente nos

incentivam  a  continuar  acreditando  na  agricultura.  Nos  16  anos  que  passei  em

Brasília, eu estava descrente em relação à agricultura. Quando eu ouvia homens do

governo dizer que era mais prático importar alimentos do que produzi-los no País, eu

me desiludia.  Mas,  ao  chegar  aqui,  o  entusiasmo e  a  disposição  de  V.  Exa.,  as

audiências  públicas  presididas  por  V.  Exa.,  com  muita  competência,  das  quais

participamos, voltaram a nos dar força e entusiasmo e nos fizeram acreditar que a

agricultura ainda é a mola propulsora deste país.

Aproveito a oportunidade para render homenagens à Emater. Ao comemorar seu
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aniversário,  a  Emater  pode  dizer  que  foi  mais  um ano de serviços  prestados  ao

campo. O extensionismo realmente é fundamental em qualquer processo. Lembro-

me,  quando  Prefeito  de  Ituiutaba,  de  que  a  Emater  estava  fechada  por  falta  de

entendimento do ex-Prefeito. Imediatamente, Sr. Presidente, tomei todas as medidas

e apoiei a Emater por seis anos, tempo em que estive lá. Procurei apoiá-la também

nos 16 anos que estive em Brasília. Percebi que faz parte da Emater um grupo de

apaixonados pelo campo, pelo extensionismo. Isso nos anima e nos dá disposição

para continuar, com fé, acreditando que a agricultura é realmente a salvação deste

país.

Cumprimento-o  pela  competência  de  V.  Exa.,  na  oportunidade  que  V.  Exa.  me

proporciona de fazer este aparte. Desejo a todos um feliz Natal. Que tenhamos um

2012 melhor ainda para o campo brasileiro! Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* – Muito obrigado, Deputado Romel Anízio.

Continuando a minha fala em defesa do setor agropecuário, no ano passado, viajei

com  o  Governador  Anastasia,  com  o  Senador  Aécio  e  Carlos  Melles,  Deputado

Federal  à época e  hoje Secretário.  Na época,  o Aécio  era candidato  ao Senado,

saindo do governo com belíssimos dois mandatos, que transformaram Minas Gerais.

Falei  com eles  sobre  a importância  de  um Estado que produz a metade do café

brasileiro e um terço do leite brasileiro, sobre a importância de haver uma política

para o café. O Governador Anastasia e o Senador Aécio combinaram comigo que

mandariam a  esta  Casa propostas  nesse sentido.  E  hoje  podemos  anunciar:  em

16/12/2011, na Cidade Administrativa,  o Governador  estará lançando, junto com o

Secretário  Elmiro,  o  Secretario  Carlos  Melles  e  o  setor  agropecuário,  o  Fundo

Estadual do Café - Fecafé -, em defesa do café mineiro.

Pelo Caminhos de Minas, com a Secretaria de Obras e o Secretário Carlos Melles,

projeta-se a construção de quase 7.000km de estradas nos próximos anos, o que vai

promover  uma  grande  transformação  em  todo  o  Estado.  Depois,  haverá  outro

programa voltado para as estradas vicinais; nele o governo já está trabalhando para

que vire realidade, pois nessas estradas de terra são transportados o aluno que vai

estudar na cidade, a pessoa que está com problemas de saúde e a riqueza do povo

mineiro: os nossos produtos agrícolas.
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Para encerrar, Presidente, este foi um ano difícil, mas com muitos pontos positivos.

Com governo sério,  batalhador,  trabalhador e competente,  a nossa Casa, com 77

Deputados, trabalhará e fará um Estado melhor. Um abraço a todos. Que Deus nos

proteja, que o Natal seja feliz e em paz e que 2012 seja um ano profícuo para o povo

mineiro! Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

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

telespectadores que acompanham os trabalhos da Assembleia, estamos entrando na

reta final do ano legislativo, com uma pauta de projetos muito importantes a serem

votados nesta Casa. Queria destacar alguns, pois considero que merecem de nossa

parte  uma atenção  especial,  que  muitas  vezes  a  imprensa  ou  mesmo a  opinião

pública  não lhes  dispensam;  mesmo nos  debates  do  Plenário,  nem  sempre  eles

merecem essa atenção, embora digam respeito diretamente ao cidadão.

Neste  mês,  vamos  votar,  por  exemplo,  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado - PMDI -, um conjunto de estratégias que indicam os rumos para Minas até

2030.  Ele  já  está  na  pauta  para  ser  votado,  e  emendas  importantes  lhe  foram

apresentadas. Eu próprio apresentei algumas para, por exemplo, incluir a erradicação

do analfabetismo e do trabalho infantil em nosso Estado nos objetivos estratégicos.

Aproveito para cumprimentar o relator do PMDI, Deputado João Vítor Xavier, pelo

importante trabalho que realizou na análise desse projeto, tendo a sensibilidade e a

flexibilidade de incorporar essas emendas importantes.

Daqui  a alguns dias vamos discutir  e votar também o Plano Plurianual  de Ação

Governamental - PPAG -, com as prioridades do Estado para o período de 2012 a

2015.  Peço  uma  atenção  especial  para  o  PPAG.  Neste  ano,  a  Comissão  de

Participação Popular  inovou na organização das audiências  públicas  em conjunto

com  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira.  Além  das  audiências  presenciais,

realizadas com o objetivo específico de se ter acesso aos programas estruturadores

associados e especiais do governo, houve o cuidado de fazer uma consolidação das

propostas que surgiram nos eventos institucionais mais importantes da Assembleia.

Destacaria aqui o fórum técnico “Segurança nas escolas - por uma cultura de paz”,
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conduzido  pelas  Comissões  de  Educação  e  de  Segurança  Pública,  e  também  o

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, evento coordenado pela Assembleia

Legislativa, atendendo a requerimento de vários Deputados, inclusive este que está

na  tribuna.  Esses  dois  eventos  nos  deram  a  oportunidade  de  traduzir  emendas

populares, iniciativas muito importantes que, somadas àquelas que emergiram das

audiências  públicas  do  PPAG,  totalizaram  quase  400  propostas,  que,  depois  de

aglutinadas  e  analisadas  tecnicamente,  foram transformadas  em 195  proposições

legislativas. Essas proposições foram analisadas criteriosamente pela Comissão de

Participação Popular, em conjunto com as comissões permanentes da Casa, com o

corpo técnico da Assembleia e também com integrantes do governo estadual. Assim,

foram  aprovadas  156  proposições,  e  apenas  6  foram  rejeitadas.  Ainda  há

aproximadamente  30  a  serem  analisadas,  mas  estas  não  causarão  impacto  no

Orçamento.  Baseadas  nas 156 proposições  aprovadas,  já  foram apresentadas ao

PPAG 76 emendas. À Lei Orçamentária para 2012, foram apresentadas 26 emendas,

além de um projeto de lei.

Além do número que expressa o trabalho que a Assembleia fez de dar vazão e de

acolher  o  maior  número  de  sugestões  possível,  destacaria  aqui  os  assuntos  que

essas emendas retratam nas leis orçamentárias. Destaco isso porque muitas vezes o

enfoque  dado  à  discussão  orçamentária  nas  Casas  Legislativas  se  reduz  às

chamadas  emendas  parlamentares  individuais,  aquelas  que  legitimamente  cada

Deputado,  cada  Vereador,  cada  Deputado  Federal  recomenda,  indica  para  o

Município, para a entidade ou para a microrregião de sua atuação preferencial. Essa

discussão global do orçamento do planejamento público fica absolutamente relegada

à segundo plano.

Nesse sentido, gostaria de destacar aqui que, caso o Plenário desta casa aprove as

emendas  encaminhadas  pela  Comissão  de  Participação  Popular,  iniciativas

importantes  poderão  ser  acopladas  à  agenda  de  políticas  governamentais.  Por

exemplo, estamos criando um programa no âmbito da educação de segurança nas

escolas,  um  programa  com  várias  ações;  um  programa  de  capacitação  dos

trabalhadores da comunidade escolar, um programa de envolvimento das famílias na

comunidade escolar,  um programa de mediação de conflitos  e  um programa que
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prepara a comunidade escolar para lidar com as situações de violência. Ainda nessa

temática, no âmbito da educação, e não só do programa Poupança Jovem, estamos

criando uma ação de rede de acompanhamento social para integrar a escola como

centro de referência da assistência social, com o programa Saúde da Família, com as

instituições  não  governamentais.  Então,  por  um  lado,  cria-se  um  programa  de

segurança, de mediação de conflito. Por outro, de prevenção social.

Estamos incluindo no PPAG - até para que a lei que a Assembleia aprovou do Bolsa

Reciclagem não fique no papel - uma ação nova que vai permitir que os catadores de

materiais  recicláveis,  por  meio  de  suas  cooperativas,  recebam  recursos  pelos

serviços prestados.

Estamos  restaurando as  ações  do Minas sem Fome, programa importantíssimo

desenvolvido principalmente pela Emater, com acompanhamento do Consea, o qual

chegou  a  esta  Casa  no  PPAG  um  pouco  desfigurado  e  enfraquecido.  Estamos

vitaminando  o  Minas  sem  Fome,  ampliando  a  participação  no  trabalho  da

Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar,  principalmente  no  que  diz  respeito  à

organização dos agricultores familiares para a comercialização de, no mínimo, 30%

de tudo que é adquirido na alimentação escolar.

Estamos com um carinho todo especial relativamente aos quilombolas e indígenas,

que  compõem  segmentos  dos  mais  vulneráveis.  Isso  foi  revelado  no  seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade”. São ações de regularização fundiária, de saúde

indígena e quilombola, de geração de renda por meio da agricultura familiar.

Estamos  inovando na área  da  cultura,  criando  uma ação  que  prevê  o  sistema

estadual de cultura, para que cada Município tenha o seu conselho, o seu plano, o

seu fundo municipal.

Estamos  acolhendo  a  proposta  de  fortalecimento  da  Defensoria  Pública,  tão

importante na defesa dos direitos dos segmentos vulneráveis. Ela também teve uma

participação expressiva no seminário “Pobreza e desigualdade”.

Estamos com ações efetivas ampliadas de apoio à economia popular solidária, tão

importante na geração de renda e na inclusão produtiva.

Estamos  fortalecendo  os  trabalhos  dos  Conselhos  Tutelares  e  do  Conselho  de

Segurança Alimentar, restaurando ações que permitem a destinação de veículos tanto
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para  os  Conselhos  Tutelares  quanto  para  os  Municípios  que  têm  Centros  de

Referência da Assistência Social - Cras.

E estamos ainda, já no âmbito de efetivação do Fundo de Erradicação da Miséria,

dos Projetos nºs 2.446 e 2.447, buscando a antecipação das metas do Piso Mineiro

da Assistência Social. Essa foi a proposta mais votada nas audiências do seminário

legislativo e do PPAG.

A antecipação do Piso Mineiro da Assistência Social, que é aquele recebimento de

recursos por parte do Estado, proporcional ao número de famílias pobres atendidas

no  Sistema  Único  de  Assistência  Social  –  Suas  -,  fortalece  a  capacidade  dos

Municípios. É com esse recurso que o Município pode adquirir um veículo, contratar

um psicólogo ou uma assistente social,  equipar  o Cras e fazer a busca ativa em

Distritos e comunidades mais distantes.

As  metas  de  universalização  desse piso,  ou  seja,  o  atingimento  desse tipo  de

financiamento em todos os Municípios, está previsto somente para 2014. Queremos

antecipar essas metas, senão de uma vez só, para 2012, pelo menos, fazendo um

escalonamento.  Que atinjamos os médios e pequenos Municípios até 2012 e que

possamos chegar a 700 ou 800 Municípios recebendo esse recurso até 2012.

E que em 2013 completemos esse ciclo com os recursos no Orçamento posterior.

Esperamos,  sinceramente,  conseguir  aprovar  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e no Plenário todas essas emendas, com destaque para o Piso Mineiro da

Assistência Social. Se não conseguirmos efetivar essas conquistas, o fórum técnico

sobre  violência  nas  escolas,  o  seminário  legislativo  “Pobreza e  desigualdade”,  as

audiências  públicas  do  PPAG  serão  letra  morta.  Tenho  certeza  de  que,  se  a

Assembleia conseguir  aprovar esse conjunto de propostas,  dentro de um realismo

orçamentário que a responsabilidade nos impõe, estaremos dando exemplo de que

participar  vale  a  pena,  como  até  hoje  tem  sido  nos  eventos  da  Assembleia,

particularmente os relacionados ao ciclo orçamentário.

Para concluir, agradeço muito a todos que participaram desse processo. Agradeço a

todos os servidores da Assembleia que participaram dos processos institucionais, dos

fóruns técnicos, das audiências, da audiência do PPAG. Agradeço aos Presidentes

das comissões temáticas e permanentes, e vejo aqui o Deputado Bosco, que preside
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a Comissão de Educação.  Tantos  outros  participaram desse processo,  e  foi  uma

riqueza maior porque trouxemos a experiência dos Deputados que conduzem cada

temática nesta Casa. Agradeço às centenas de entidades, foram mais de 3 mil no

fórum técnico de segurança nas escolas, quase 5 mil no seminário legislativo, quase

mil  nos  demais  fóruns  do  PPAG.  Tivemos  quase  10 mil  pessoas  sendo  ouvidas,

centenas de entidades. Portanto, faço um agradecimento geral a todos os segmentos

internos da Assembleia.

Agora, fica a expectativa de que a Comissão de Fiscalização Financeira acolha, na

íntegra, essas propostas, que possamos votá-las rapidamente na próxima semana e

o  governo  execute  essas  emendas.  Agradeço  também  a  todos  os  Deputados  e

Deputadas que nos auxiliaram nesse trabalho. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente  (Deputado José Henrique)  -  Com a palavra,  a  Deputada Liza

Prado.

A Deputada Liza Prado* – Boa tarde, Sr. Presidente, Deputados, amigos e amigas

da imprensa que nos acompanham nesta tarde. Quero fazer um pronunciamento de

esperança. Hoje, a Presidenta Dilma lançou mais um pacote de medidas ao anunciar

investimento de 4 bilhões no combate ao “crack”. Somente quem vive o problema das

drogas  na  família  sabe  a  devassa  que  o  “crack”  tem  feito  em  nosso  país.  É

assustadora e desesperadora a vida das famílias que têm dependente químico, sem

esperança, sem recursos, sem vaga no SUS nem no sistema privado, tampouco no

filantrópico, que é insuficiente para tratar dependentes químicos.

Essas medidas que a Presidenta Dilma apresentou ainda não são suficientes, mas

ela está colocando em prática um compromisso de campanha. Andei em Uberlândia,

no Triângulo Mineiro, nesse Estado todo pedindo voto para a Dilma, na esperança de

termos a primeira mulher Presidenta, com pulso forte para combater esse desastre,

essa erva daninha que é o “crack” e as drogas nas famílias, que têm devastado toda

a tranquilidade de um lar.

A falta de leitos, a falta de capacitação do serviço público, os recursos insuficientes

para  as  enfermarias  e  o  aumento  de  leitos  fazem  com  que  medidas  como essa

tragam alento às famílias, que ficam desesperadas sem saber o que fazer com o filho
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dependente  químico.  Deputado  Bosco,  uma família  percebe  envolvimento  do  seu

filho, principalmente nos centros urbanos, porque se pensava que a droga estava

apenas nos centros urbanos, nas grandes Capitais. Os nossos canaviais e a zona

rural  também foram infestados  e contaminados  pelo  “crack”.  Trabalhadores  rurais

antes passavam longe desse mal, mas hoje é diferente. Percebe-se que aumentaram

a violência no campo e o sofrimento na zona rural. Muitos rincões foram atingidos.

Segundo pesquisas, 98% dos Municípios brasileiros convivem com a droga. Dilma

apresentou  ações  contra  o  tráfico,  aumentou  o  número  de  leitos,  melhorou  a

educação  nas  escolas,  promoveu  mudanças  na  legislação  e  ampliou  a  oferta  de

tratamentos. Foram também anunciadas medidas em nosso Estado pelo Governador.

Não é, Deputado Bosco? Todas as secretarias teriam de aplicar 1% do seu orçamento

no combate a drogas.

Gostaria de fazer um apelo à comunidade. Solicito às organizações que fiscalizem o

nosso  orçamento,  que  nos  ajudem  a  exigir  de  cada  secretaria  do  Estado  o

cumprimento  de  1%  do  seu  orçamento  em  ações  de  combate  ao  tráfico.  Que

fiquemos atentos, Deputado Bosco, e pressionemos o governo, para que medidas

como essas não caiam no esquecimento. A imprensa tem papel fundamental ao fazer

um  debate  aprofundado,  para  sabermos  se  esses  R$4.000.000.000,00  serão

alocados onde realmente está sendo proposto.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)  –  Deputada  Liza  Prado,  agradeço-lhe  a

oportunidade. Desde já quero cumprimentá-la pela participação nessa tribuna, para

tratar de um assunto de grande importância, que provoca preocupação não apenas

em  Minas,  mas no  Brasil  e  no  mundo:  a  questão das drogas.  Lamentavelmente,

sabemos que as drogas têm assolado todas as comunidades, sobretudo a juventude,

tem  desestruturado  famílias  e  famílias  e  promovido  um  “apagão”  na  perspectiva,

especialmente no futuro da juventude. Esse é um tema que realmente precisa ser

debatido e combatido com ações práticas nos Municípios.

A Deputada Liza Prado* – Deputado Bosco, V. Exa. é Presidente da Comissão de

Educação. Na contramão da história, percebe-se que, enquanto a Presidente Dilma

anuncia  um  pacote  de  medidas  importantes  para  salvar  a  nossa  juventude,  em

Contagem, por exemplo, a Prefeita fechou um monte de Funecs, orgulho do povo de
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lá, que poderiam estar formando e dando condições para milhares de jovens terem

um curso técnico.  Com isso, 7.500 vagas deixarão de existir  em 2012.  As outras

estão sendo fechadas. Menos de mil estudantes serão beneficiados nas escolas no

próximo ano. A Prefeitura sabia de tudo isso, mas mesmo assim fechou as Funecs.

Fez um compromisso de campanha,  mas,  infelizmente,  não cumpriu.  V.  Exa.  não

pensa que, com isso, a nossa juventude vai ficando ainda mais sem perspectiva?

O Deputado Bosco – Em relação à formação e à educação,  em vez de  fechar

portas, temos de abrir mais. Essa é a realidade. Acredito, e muito, que, se nós, em

uma ação conjunta de Deputados, por meio da Assembleia, governos estaduais e

federal  e,  acima  de  tudo,  com  a  ajuda  das  famílias,  das  pessoas  que  estão

diretamente envolvidas nessas questões de drogas,  teremos condições de vencer

essa guerra.

Realmente, é uma guerra a ser enfrentada. Precisamos, Deputada Liza Prado, não

só de trabalhar em ações efetivas para esclarecimento e prevenção, mas também no

sentido curativo, para tratar essas pessoas envolvidas, que são milhares e milhares.

Precisamos fazer com que haja clínicas especializadas nos Municípios, com apoio

dos governos locais, estadual e federal, que ofereçam vagas e tratem essas pessoas,

esses jovens que estão precisando de socorro.

Fico feliz em saber que Dilma Rousseff, Presidenta do Brasil, conforme a senhora

relatou, lançou esse projeto, disponibilizou recursos, o que vem ao encontro dessa

ação  do  governo  do  Estado,  do  Prof.  Anastasia,  que  já  determinou  que  1%  do

orçamento  de  cada  Secretaria  faça  parte  de  um  fundo  para  combate  ao  uso  de

drogas e ações relativas ao problema.

Cumprimento-a e coloco-me sempre à disposição, sobretudo para trabalhar nesse

sentido.

A  Deputada  Liza  Prado*  –  Agradeço-lhe,  Deputado  Bosco.  Ajudaremos  o

Governador, porque analisamos a questão do Orçamento público e não havia sido

investido um real sequer. É importante também ajudarmos agora a fazer com que as

ações que ele propôs funcionem efetivamente. É a mesma coisa agora. A intenção da

Presidenta Dilma é aumentar os leitos. Quem pagava R$57,00, por exemplo, para

determinada internação no SUS para passar aquele período de abstinência, pagará
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cerca  de  R$200,00.  Isso  é  um  incentivo  para  que o  número  de  leitos  realmente

aumente – serão aproximadamente dois mil quatrocentos e poucos novos leitos. E

também capacitar os policiais militares que trabalham no Proerd, que é um programa

muito bom de prevenção nas escolas. Mas o recurso investido nesse programa é

insuficiente.

A  proposta  da  Presidenta  também  é  capacitar  210  mil  educadores.  Essa

capacitação é fundamental porque não adianta querer entrar nessa guerra sem as

armas necessárias. É preciso recurso, capacitação e medidas para inserir o jovem,

para trabalhar na prevenção e tratar quem realmente precisa. Para essas medidas ela

fez um pacote  com especialistas,  com pessoas que realmente  têm condições  de

discutir o problema e perceber que precisamos atacar de todas as formas. Mas se

não for incentivado, se não trabalharem de forma a capacitar, se não for melhorado –

e uma das propostas é o aumento das internações, dos Caps, por exemplo, alguns

até funcionarão 24 horas por dia -, não adiantará. No período de abstinência, não há

leitos para internação nem para outra coisa.

Há um problema gravíssimo hoje, Deputados Pompílio Canavez e Tadeu Martins

Leite - os dois conhecem bastante essas dificuldades -, de capacitação e aumento

dos leitos em todas as áreas. É preciso, Deputado Tadeu Martins Leite – não sei se V.

Exa. concorda comigo –, que tenhamos aqui uma proposta de governo para a saúde.

Quem sai do curso de Medicina deveria ter especialização em combate às drogas,

assim como todos que trabalham na área de serviços. Todos os médicos deveriam

agora ser obrigados a se capacitar, a trabalhar nessa área, porque deveria ser uma

política de Estado. Estamos em uma guerra, e eles não podem querer apenas se

especializar em determinada área da saúde por ela dar recursos ou por ser a onda do

momento. Precisamos combater uma epidemia, que é de interesse público – não é,

Deputado  Tadeu Martins  Leite?  -,  é  uma questão de  saúde  pública.  E  para  isso

precisamos de ações firmes.

Acredito na Presidenta Dilma - sou uma pessoa positiva, Deputado Tadeu Martins

Leite  -,  acredito  que  é  possível  combater  o  “crack”.  Não  é  fácil,  é  uma  tarefa

complexa, mas tenho certeza de que podemos vencer se houver grande participação

de todos os atores, de todas as pessoas no nosso país.
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O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)* – Deputada Liza Prado, cumprimento-

a por esse pronunciamento. Na verdade, meu próximo pronunciamento seria sobre

esse tema, sobre as drogas, mais especificamente sobre o “crack”. Hoje fiquei muito

surpreso e feliz  com o anúncio da Presidente Dilma,  que acompanhei  um pouco,

sobre  esse  pacote  para  o  combate  ao  “crack”.  Na  verdade,  estou  extremamente

preocupado com essa questão, que ocorre em Minas e em todo o nosso Brasil.

Nos  últimos  dias,  li  algumas  reportagens  que  circulavam  em  jornais  mineiros,

segundo os quais hoje a epidemia do “crack” já chegou às cidades mais pobres da

nossa  Minas  Gerais,  como as  cidades  da  região  do  Jequitinhonha,  que  têm  os

menores IDHs do Estado. Talvez a família não tenha o que comer nem disponha do

saneamento que precisa, mas infelizmente o “crack” já chegou ao conhecimento de

seus  filhos.  Então,  temos  de  ficar  de  olho  nessa  epidemia.  Estou  extremamente

preocupado com isso. Deputado, é necessário encontrarmos meios, soluções para o

problema do “crack”.

É claro que a prevenção é a melhor saída, e temos de trabalhar para isso, seja na

área do esporte, seja na área da educação, seja em outras áreas. Porém temos de

resolver um problema que já existe e que é emergencial. Estamos vendo, no Brasil e

em  todo  o  Estado,  que  o  “crack”  se  alastra  cada  vez  mais.  Essa  moda  de

“cracolândia” começou em São Paulo, mas aqui, no interior de Minas, também já tem

“cracolândia”.  O “crack” já está presente em mais de 70% das cidades de Minas.

Esse  problema  nos  assusta.  Tenho  certeza  de  que,  se  os  governos  municipal,

estadual e federal não abrirem os olhos e começarem a trabalhar juntos contra essa

epidemia, o futuro será assustador, e estou com medo dele, em função do “crack”.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Deputado  Tadeu  Leite,  agradeço-lhe.  É  importante

acompanharmos  esses  procedimentos  e  buscarmos  o  que  está  sendo  proposto,

porque, segundo a Presidente, o dinheiro já está disponível. Cada Deputado poderia

cobrar  isso  de  seu  Município.  Você  já  se  cadastrou?  Cada  família  que  nos

acompanha agora poderia perguntar ao Prefeito e ao Secretário da sua cidade: “Você

já apresentou o projeto para receber o recurso do governo federal?” Sabemos das

dificuldades  que  os  Municípios  enfrentam.  É  importante,  portanto,  que  passem  a

cobrar  e  a acompanhar  isso.  A sua Secretaria  já apresentou o percentual  de 1%
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relativo ao combate às drogas? Se você não trabalhar de forma que a população

possa se organizar  e cobrar,  não conseguirá nada, e o recurso irá para o ralo.  A

burocracia consome tudo isso. É importante que nos sensibilizemos com o sofrimento

das famílias.

Às vezes, vemos pessoas ótimas, trabalhadoras, mas, de repente, o uso de drogas

faz com que elas passem a espancar a família, a roubar tudo o que tem dentro de

casa e a cometer roubos. Assim, toda família fica prejudicada. Em Uberlândia, nossa

cidade, há um adolescente que não está podendo ir  à aula porque foi  ameaçado

pelos traficantes, que disseram que o contrataram para um serviço. O menino nunca

usou droga e falou: “não vou mexer com isso”. Agora mataram mais três da família. O

moleque não vai mais para a aula e, consequentemente, perderá o benefício do Bolsa

Família, porque, se ele não vai para a aula, não tem frequência. A nossa burocracia é

um negócio impressionante. A criança não vai para a aula porque fica morrendo de

medo, e a família fica completamente aterrorizada.

Percebemos que o sistema não possui as clínicas e os recursos necessários. É

preciso  dispor  de  psiquiatras  e  profissionais  capacitados;  é  necessário  que  as

comunidades  terapêuticas  recebam  recursos.  As  vagas  sociais  são  mínimas.  Às

vezes,  a  família  precisa  de  um  enxoval,  precisa  comprar  isso  e  aquilo,  e  é  um

desespero só. As meninas acabam sendo utilizadas no tráfico. Percebo que essas

medidas  servem de alento.  Temos de acompanhar  essa situação,  pois  ainda nos

resta  uma  esperança.  Sou  da  turma  que  acredita  ser  possível  haver  medidas  e

propostas  eficientes.  Quando  os  gestores  são  eficientes  e  combativos,  eles

conseguem fazer  algo,  mesmo que o  recurso seja mínimo –  e  dá  muito  trabalho

conseguir recursos do governo federal. Cabe à população cobrar agora, e a imprensa

poderá  nos  ajudar  a  exigir  o  cumprimento  do  compromisso estadual,  municipal  e

federal, fazendo uma matéria. Personagem é que não vai faltar para isso. Todos os

dias  morrem pessoas  por  causa das drogas,  a cada dia  ouvimos histórias  tristes

envolvendo vítimas das drogas.

Então,  é  um  compromisso  que  assumo  com  os  Deputados  e  com  as  nossas

comissões de trabalhar arduamente para ajudar as nossas famílias que realmente

passam por um momento assustador de não achar saída, nem de conseguir tratar os
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seus  entes  queridos.  Creio  ser  uma  luz  no  fim  do  túnel.  É  preciso  que  não

esmaeçamos e que não desistamos jamais de ter um país melhor, com perspectivas

para a juventude, com quadras de esportes, de a criançada poder andar nas ruas

com segurança. Esperamos também que as cidades tenham saneamento básico, que

os conjuntos habitacionais sejam construídos com vagas para creches e escolas e

que possamos distribuir a riqueza neste país, atendendo a todos.

Concluindo, Sr. Presidente, estou com muitas esperanças nas eleições do ano que

vem. Nosso povo não votará em qualquer candidato, com promessas mirabolantes,

nem com o “marketing”, querendo fazer com que uma pessoa preguiçosa, ruim de

serviço  vire  trabalhador.  O  “marketing”  quer  transformar  as  pessoas  que  não

aparecem  em  nossos  Municípios.  Na  época  da  campanha,  os  marqueteiros

conseguem fazer de um preguiçoso um trabalhador.

Creio,  então, que as pessoas estão mais atentas, principalmente para elegerem

gestores eficientes e combativos, que apresentam bons projetos. Vamos conseguir

que, realmente, tenhamos clínicas preparadas, mais recursos para o SUS, para o

combate ao crime organizado, serviço de inteligência, treinamento para o pessoal do

Proerd.  É  preciso  trabalhar  na  prevenção,  e  esperamos  que  os  pais  deem  mais

carinho para os filhos, acompanhando-os mais de perto. Esperamos que quem tem

um filho com essa dependência não tenha de esperar por muito tempo o tratamento.

Quando a pessoa não tem mais capacidade para tomar suas decisões, pode, sim, ter

interdição,  ser  uma internação involuntária,  por  meio  da  Justiça.  Que as pessoas

façam com que a Defensoria Pública das cidades trabalhem e funcionem, pois temos

ótimos  defensores  públicos.  Se  não  tem,  está  aí  um  ótimo  momento  para  se

movimentar e fazer com que se tenha.

Creio que estamos caminhando bem, e ainda resta uma esperança, uma luz no fim

do túnel. Este país tem jeito, e poderemos combater essa droga, essa epidemia, se

houver pessoas com vontade e determinação de fazer com que realmente não seja

letra morta anunciada todos os dias, mas que efetivamente seja um plano nacional,

uma política de Estado. Independentemente do político que entrar para administrar as

cidades, trabalhará para que o povo tenha uma cidade tranquila com o povo sadio,

com uma juventude com perspectiva de viver numa cidade digna, melhor, de um povo
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que cuida das suas crianças e dos seus adolescentes. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez – Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia.

Também com relação a esse tema, gostaria de informar que, no sábado, realizamos

em Alfenas, Sul de Minas, a primeira conferência regional sobre o “crack” e outras

drogas. Tivemos a presença do Deputado Federal Reginaldo Lopes, Presidente da

comissão de combate às drogas da Câmara dos Deputados. Fizemos o debate na

Universidade Federal de Alfenas, uma das 49 universidades escolhidas pelo governo

federal,  pela Presidenta  Dilma,  para  capacitar  educadores,  médicos,  membros  da

sociedade civil para enfrentar essa verdadeira epidemia.

Como o  Deputado Tadeu Martins  Leite  bem lembrou aqui,  98% dos Municípios

brasileiros, segundo a CNM, já sofrem com a epidemia do “crack”.

Ficamos  sabendo,  também,  Deputado  Tadeu Martins  Leite,  que  a  Universidade

Federal de Alfenas, por exemplo, abriu inscrições para capacitação, qualificação de

médicos para enfrentar a epidemia, o problema do “crack”, mas, infelizmente, nenhum

médico se inscreveu. Então, faço coro com as palavras da Deputada Liza Prado, de

que é preciso tornar obrigatória essa capacitação, pelo menos para os médicos do

SUS.

Trata-se  de  uma  droga  perigosa,  nova,  diferente  de  todas  as  outras  que

conhecemos. Sabemos que muita gente começa a fazer uso recreativo dessa droga,

mas  acaba  ficando  refém,  prisioneira  e  não consegue  mais  ficar  livre.  Devemos,

também, investigar e pesquisar novas formas de tratamento porque a internação pura

e simples em comunidades terapêuticas não tem conseguido resolver o problema.

A reincidência dos dependentes e a internação são recorrentes, o que significa que

o tratamento não deu certo.

Também há debates  sobre  o  papel  da  fé  na  recuperação das  pessoas.  Alguns

concordam com isso,  outros  não.  Contamos com a presença de psicólogos.  Uma

corrente concordava com a internação involuntária dos dependentes, especialmente

dos menores; outra corrente achava que isso não pode acontecer, que é uma política
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higienista e indevida que vai contra os direitos das pessoas. O debate foi importante e

muito rico.

Nesta semana, a Presidente Dilma anunciou a política de combate ao “crack” em

todo o País. O problema é sério, a droga começou com pescadores para fugir do frio,

com moradores de rua, também para fugir  do frio e da fome – não os moradores

atuais, pois esses já são vítimas do “crack” - e com os trabalhadores da agricultura,

especialmente  dos  canaviais,  onde  há  suspeitas  de  introdução  para  melhorar  a

produtividade e evitar reclamações. O Deputado Luiz Carlos Miranda é sindicalista.

Devemos preocupar-nos com isso.

Agora, a droga fugiu do controle. Não havia uma política pública federal definida. O

governo  do  Estado  tem  uma  política  interessante,  apesar  de  ainda  incipiente,

presente  em  dois  Municípios  apenas.  É  importante  ressaltar  que  estamos  no

caminho.  Os Municípios  também devem preocupar-se com esse tema.  Não basta

internar ou reprimir os dependentes. Temos de ter consciência de que essa droga é

diferente, nova e fatal. Enquanto a cocaína leva cerca de 4 minutos para chegar ao

cérebro, o “crack” leva 2 segundos e dura apenas 5 minutos. A busca pelo prazer e

pela satisfação leva a pessoa a usar 10, 20, 30 ou mais pedras por dia. Precisamos

derrubar essa impressão de que se trata de uma droga barata, porque não é. Talvez

seja uma das mais caras porque, para consumi-la,  as pessoas acabam vendendo

tudo, perdendo tudo, vendendo o que a família não tem. Se a droga custa R$10,00 a

pedra e a pessoa utiliza até 30 pedras por dia, fica caro. Essa droga está entupindo o

nosso serviço de saúde e tem sido a causa da maioria dos pequenos crimes em todo

o País.

Precisamos tratar esse problema como questão de saúde pública. Sabemos que a

maioria dos usuários acaba se transformando em pequenos traficantes para manter o

vício, depois que a família gasta tudo. Eles vendem a pedra para ter acesso a ela,

como uma nova forma de tráfico, pois inclui o escambo. Agora, não é necessário

apenas dinheiro para comprar o “crack”. Tudo serve, até uma porta de casa. Temos

relatos dessa natureza.

Portanto,  Sr.  Presidente,  fiz  uso  da  palavra  porque  esse  tema  é  importante.

Realizamos  a  primeira  conferência  regional  e  precisamos  agora  realizar  uma
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conferência estadual. O assunto é muito grave, foge da interpretação pura e simples

que se faz das drogas e revela uma preocupação fantástica e fundamental.

Agradeço a oportunidade e parabenizo a Presidente Dilma pela iniciativa. Espero

conseguirmos elaborar uma boa política pública de combate ao “crack” e a outras

drogas aqui no Estado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 2.699/2011, do Governador do Estado, ao Projeto de

Lei nº 252/2011, do Deputado Elismar Prado, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 7 de dezembro de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.135 e 2.136/2011, da

Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Saúde - aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária,

em  6/12/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.886  e  1.887/2011,  do  Deputado  Elismar

Prado, 1.905/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 1.907/2011, do Deputado

Carlos Mosconi, 1.919/2011, da Comissão de Participação Popular, 1.947/2011, do

Deputado  Jayro  Lessa,  e  1.948/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  de  Esporte  -

aprovação,  na  29ª  Reunião  Ordinária,  em  6/12/2011,  dos  Requerimentos  nºs
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1.998/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 2.002/2011, do Deputado Marques

Abreu;  de  Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  64ª  Reunião  Extraordinária,  em

6/12/2011, dos Requerimentos nºs 1.914/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e

2.023/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Segurança  Pública  -

aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 6/12/2011, do Projeto de Lei nº 2.587/2011,

da  Deputada  Rosângela  Reis,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.954  e  1.955/2011,  do

Deputado Elismar Prado; de Educação - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em

7/12/2011, dos Requerimentos nºs 1.963/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

2.034, 2.037 e 2.043/2011, da Comissão de Participação Popular;  da Pessoa com

Deficiência - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 7/12/2011, do Projeto de Lei nº

2.533/2011, do Deputado Fabiano Tolentino, e do Requerimento nº 2.024/2011, da

Comissão de Participação Popular;  e de Assuntos Municipais  - aprovação,  na 25ª

Reunião Ordinária, em 7/12/2011, dos Requerimentos nºs 1.925, 1.957 a 1.962/2011,

do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  2.032/2011,  da  Comissão  de  Participação

Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Fabiano Tolentino (3)

em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.196, 4.197 e 4.198/2010.

Discussão e Votação de Pareceres

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.087 e 2.220/2011 (À

sanção.).

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  em  que  solicita  ao

Ministério da Saúde as informações que menciona acerca do Hospital Siderúrgica de

Coronel Fabriciano. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde em que solicita à Fundação São Camilo as

informações que menciona acerca do Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  em  que  solicita  à  Prefeitura  de  Coronel

Fabriciano as informações que menciona acerca do Hospital Siderúrgica de Coronel

Fabriciano.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  em que  solicita  ao  Ministério  Público  do

Trabalho as informações que menciona acerca do Hospital Siderúrgica de Coronel

Fabriciano.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde em que solicita à Associação Beneficente de

Saúde São Sebastião as informações que menciona acerca do Hospital Siderúrgica

de Coronel Fabriciano. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Dívida Pública em que solicita ao Tribunal

de Contas da União cópia integral do processo TC 011.808/2006-0, com dois anexos,

do  qual  resultou  o  Acórdão  nº  315/2007  TCU.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 21/2011, apreciada na extraordinária realizada ontem, à

noite,  bem  como  o  Projeto  de  Lei  nº  2.391/2011,  que  recebeu  emenda  na

extraordinária  realizada  hoje,  pela  manhã,  sendo  encaminhado  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para parecer.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 55 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes
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na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 horas e 29 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr.  Presidente  -  Esgotada  a  hora  destinada  a  esta  reunião,  a  Presidência  a

encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo

mais, às 20 horas, e de segunda-feira, dia 12, às 14 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Jayro Lessa

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião - Registro de

presença - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, da Proposta

de Emenda à Constituição nº 21/2011; votação nominal da proposta, salvo emendas;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal das Emendas nºs 1 e 2;

aprovação;  declarações de voto -  Inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira  -  Luiz  Carlos  Miranda -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h5min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 955, 1.007, 2.087, 2.220 e 2.572/2011, apreciados na ordinária realizada

hoje,  à  tarde,  bem  como os  Projetos  de  Lei  nºs  2.442,  2.443 e  2.449/2011,  que
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receberam  emendas  na  referida  reunião  e  foram  devolvidos  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para parecer.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Secretário de

Trabalho e Emprego, Deputado Carlos Pimenta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

21/2011, do Deputado Paulo Guedes e outros, que dá nova redação ao art. 256 da

Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com

as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido em 1º turno. A Presidência vai submeter a matéria à

votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I , combinado

com os arts. 201 e 255 do Regimento Interno. A fim de proceder à votação por meio

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel  que o  façam neste  momento.  Em votação,  a

proposta, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Duarte Bechir -

Duilio  de  Castro  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira  -  Luiz  Carlos  Miranda -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria

Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac -
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Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Deputado Doutor Viana - Meu voto é “sim”.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 55 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a proposta, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1

e 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Leonardo Moreira

- Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé

Maia.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria que fosse computado

meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 53 Deputados. Não houve voto

contrário. Estão aprovadas as Emendas nº 1 e 2. Está, portanto, aprovada, em 2º

turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011 na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Paulo Guedes - Vim aqui não somente para declarar meu voto, mas

também para falar aos Deputados, que de forma unânime, tanto na primeira quanto

na  segunda  votação,  votaram  a  favor  da  PEC  nº  21,  que  houve  uma  correção
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histórica na história de Minas Gerais ao se reconhecer que Matias Cardoso foi, de

fato, o primeiro povoado, a primeira cidade de Minas Gerais, local onde foi construída

a  primeira  igreja,  a  Igreja  de  Nossa Senhora  da  Conceição.  Em 1650,  já  existia

naquela região um grande povoamento, 50 anos antes do ciclo do ouro. A região do

Vale do São Francisco e os antigos currais da Bahia e de Pernambuco contribuíram

muito para a formação do Estado de Minas Gerais. Descobriu-se o ciclo do ouro em

Mariana e Ouro Preto. A carne, o peixe, o arroz, a rapadura e o feijão vinham do Vale

do São Francisco para sustentar o ciclo do ouro. Essa correção histórica precisava

ser feita. Esperamos agora, com a aprovação dessa PEC, que possamos fazer para

Matias Cardoso e para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga de

Minas Gerais, uma reparação urgente. Acho que, na quinta-feira, com a presença do

Governador em Matias Cardoso, teremos esse anúncio por parte do governo. Ela

precisa  ser  restaurada  imediatamente,  pois,  nos  períodos  chuvosos,  as  pessoas

estão assistindo à missa de guarda-chuva dentro da igreja, que foi construída há mais

de  300  anos.  Ela  é  o  símbolo  do  nascimento  de  Minas  Gerais  e  precisa  dessa

restauração. Além de tudo, o reconhecimento de Matias Cardoso como a primeira

Capital das Gerais é para todo o povo norte-mineiro motivo de grande orgulho. É

importante virar o foco, pois o foco de Minas Gerais sempre esteve voltado para a

parte mais  rica.  Precisamos incentivar o crescimento das regiões mais  pobres.  O

Norte de Minas é uma região que tem grande potencial para investimentos, grandes

incentivos do governo, da Sudene e agora precisa receber muitos investimentos. Só o

fato de o governo de Minas ser transferido, simbolicamente, uma vez por ano para

Matias Cardoso simboliza um novo olhar, um olhar diferente do Estado de Minas para

aquela região, uma região que tem terra, que tem gente que produz, que tem tudo

para ser a região que vai continuar alavancando o crescimento de Minas e do Brasil.

Quero,  mais  uma  vez,  agradecer  a  todos  os  Deputados  que  votaram,  de  forma

unânime,  essa proposta.  Quero aproveitar  para convidar  todos a estar em Matias

Cardoso, no dia 8, quando serão entregues a Medalha Matias Cardoso e a Medalha

Maria da Cruz, símbolos da resistência e da construção do Estado. Maria da Cruz foi

a primeira mulher a se revoltar contra os impostos cobrados pela Coroa portuguesa.

Ela foi  filha de Januária Cardoso e Matias Cardoso, que foram responsáveis  pela



1122
____________________________________________________________________________

construção da cidade e da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Essa data, esse

reconhecimento traz alegria para todos nós, para todo o povo ribeirinho, para o povo

catrumano e para o Norte de Minas. Muito obrigado a todos. Aguardo todos vocês

quinta-feira, em Matias Cardoso, se Deus quiser, para o evento que contará com a

presença de Dinis Pinheiro, que irá fazer a promulgação da PEC em praça pública.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Com a palavra, para declaração de voto,

o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia -  Pedi  para declarar  meu voto para parabenizar  o

Deputado Paulo Guedes por essa vitória espetacular. Esse projeto já tramita nesta

Casa há bastante tempo. Na legislatura retrasada e na passada eu não estava aqui,

já participei de um debate como esse, que propunha substituir a comemoração do Dia

de Minas Gerais, passando-o de Mariana para Matias Cardoso. Nessa reunião, era

relator da proposta de emenda à Constituição e sugeri que estabelecêssemos um

acordo para que houvesse um dia de Minas e um dia de Gerais pelo motivo exposto

pelo  Deputado  Paulo  Guedes.  Achava  mais  do  que  justo  que  permanecesse  em

Mariana a comemoração do Dia de Minas,  pela história,  trajetória  e luta que nós

aprendemos  desde  a  infância  sobre  Tiradentes  e  outros  heróis  da  Inconfidência

Mineira.  Entretanto,  também  era  necessário  fazer  o  reconhecimento  da  parte  da

história  de  nosso  sertanejo,  dos  nossos  gerais,  isso  era  fundamental  que  fosse

reconhecido.  Em  Minas  ainda  não  temos  o  devido  reconhecimento  nos  livros  de

História  a  fim  de  sabermos  como  Minas  Gerais  foi  constituída  pelos  antigos

formadores de todo esse extenso território que vinha do Rio São Francisco, que se

adentrou pelo sertão de Minas. Tudo isso que o Deputado Paulo Guedes explicou

ainda não era reconhecido como deveria. Hoje faz-se justiça com a Casa cheia, sem

pianistas,  sem  votos  duplos,  com  todos  presentes.  Votamos,  com  toda  lisura  no

procedimento, o estabelecimento do Dia dos Gerais. Agora, teremos uma proposta de

emenda à Constituição. Sr.  Presidente, cumprimento o Deputado Paulo Guedes e

toda a bancada do Norte de Minas;  o Deputado Luiz Henrique foi um batalhador,

insistiu  para  que estivéssemos aqui,  enfim,  todos  que temos  apego pelo  querido

Norte de Minas não poderíamos deixar de fazer esse imenso esforço. Deputado Luiz
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Henrique, tenho também boa votação no Norte de Minas, da mesma forma que o

Deputado Célio Moreira. Ficamos satisfeitos com essa votação, que faz justiça. Peço

que os Deputados tenham atenção a outro projeto de lei  que tramita nesta Casa,

referente ao pequizeiro. Fui o autor da lei  que instituiu o Pró-Pequi. É uma lei de

sucesso.  Com  ela,  preserva-se  o  cerrado,  seus  frutos  e  também reconhece-se  a

questão econômica para os geraiseiros, que vivem do extrativismo. Tramita na Casa

uma lei que considero equivocada, pois amplia muito as possibilidades de corte do

pequizeiro. Alerto o povo do Norte de Minas para que esteja atento a isso e não

permita  que  o  sertão  mineiro  seja  devastado  tendo  em  conta  a  possibilidade  de

modificação  da  Lei  do  Pró-Pequi  nesta  Casa.  Devemos  ter  responsabilidade  e

cuidado com relação àquilo em que já avançamos. Com muita alegria, comemoro e

faço minha declaração de voto, evidentemente favorável, à criação do Dia dos Gerais.

Muito obrigado.

O Deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, com muita alegria declaro meu voto

“sim” à Proposta de Emenda à Constituição nº 21. Hoje esta Casa faz um resgate

histórico com Minas e os gerais. Fico satisfeito e agradeço a todos os pares desta

Casa. No início, havia Deputados contra o Dia dos Gerais, mas fizemos um trabalho

conjunto; eu, como relator; o Deputado Tadeu, como Presidente, e o Deputado Paulo

Guedes.  Fui  a todos  os  gabinetes levando subsídios  teóricos.  Dessa forma,  hoje

atingimos essa votação e fizemos justiça com a parte esquecida de nossa Minas

Gerais. No dia 8 de dezembro, todos os anos, estaremos comemorando o Dia dos

Gerais. Assim, haverá a transferência simbólica da Capital mineira para o Norte de

Minas.  Aproveito  o  momento  para  agradecer  ao  Vice-Governador  Alberto  Pinto

Coelho,  ao  Governador  Antonio  Anastasia,  ao  Dr.  Jorge  Lasmar,  Presidente  do

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ao João Batista Costa, antropólogo,

ao Bruno Terra Dias, Presidente da Amagis, à Beatriz de Sá, Subsecretária da Sedru,

porque essas pessoas estiveram por todo o tempo no movimento catrumano, que se

iniciou em 2005 em Montes Claros. Digo, Deputado Jayro, que todo o movimento de

valorização dos gerais começou com o governo Aécio Neves. Quando Aécio procurou

valorizar aquela região, o que o Prof. Anastasia vem fazendo, acabou o movimento

separatista. Até 2003, falava-se no Estado do São Francisco; a partir de 2005, fala-se
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em Dia dos Gerais, com a valorização do movimento catrumano e dos povos dos

gerais.  Hoje estou muito satisfeito  e estendo os meus cumprimentos especiais ao

Deputado  Paulo  Guedes  e  a  todos  os  Deputados  desta  Casa  que  votaram

favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição nº  21.  Agradeço também a

Roque Camelo, ex-Prefeito de Mariana, que é historiador e que, nessa segunda etapa

da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, em sua volta ao Plenário

nesta legislatura, esteve do nosso lado. A partir de hoje, três dias por ano, a Capital

de Minas Gerais será transferida: 21 de abril, Dia de Tiradentes; 16 de julho, Dia de

Minas, comemorado em Mariana; e, pode soltar foguete, povo de Matias Cardoso, o

dia 8 de dezembro, quando estaremos lá, com o Governador, para comemorarmos o

Dia dos Gerais. Vivam os gerais!

O Deputado Tadeu Martins Leite - Quero declarar o meu voto favorável à Proposta

de Emenda à Constituição nº 21, que institui o Dia dos Gerais. Como norte-mineiro,

não poderia deixar de fazer uso do microfone para manifestar a felicidade que não só

eu, mas todos os norte-mineiros sentimos neste momento. Esta é uma vitória não só

dos Deputados Luiz Henrique e Paulo Guedes, minha e de todos os Deputados que

representam  aquela  região,  mas  de  todos  os  norte-mineiros.  Travamos  boas

discussões  na  comissão especial  de  que  tive  a  honra  de  ser  Presidente,  com  o

Deputado Luiz Henrique como relator. Hoje, graças a Deus e aos nossos queridos

amigos Deputados, que viram a importância de registrar o Norte de Minas como um

dos  principais  fundadores  da  nossa  Minas  Gerais,  instituiu-se  o  Dia  dos  Gerais.

Agradeço aos Deputados e a todos que, desde 2005, estão conversando e lutando

por essa Proposta de Emenda à Constituição nº 21, sobre o Dia dos Gerais - incluo aí

todos os historiadores que participaram e o movimento catrumano. Esta é uma vitória

ímpar na vida de todo norte-mineiro. Não é preciso continuar a contar a história, que

todos já conhecemos, mas depois de amanhã, dia 8 de dezembro, estaremos em

Matias Cardoso, e tenho certeza que toda a população do Norte de Minas vai receber

essa notícia com grande euforia,  Deputado Luiz Henrique, V.  Exa. é um vitorioso,

como o Deputado Paulo Guedes e todos os Deputados desta Casa que ajudaram a

aprovar  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21.  Tenho  certeza  de  que  o

reconhecimento histórico que o Norte tem a partir de agora, com essa data simbólica
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do Dia dos Gerais, 8 de dezembro, será um marco não só para a economia do Norte

de Minas, trazendo de volta aquela vontade de trabalho e aquela garra que o Norte

de Minas sempre teve,  mas também para o seu desenvolvimento de forma geral.

Tenho certeza de que, a partir  de agora, a nossa região vai se desenvolver muito

mais do que já está se desenvolvendo, Deputado Bosco. Esta data, o dia de hoje,

Deputado Luiz Henrique, ficará marcado na história do Norte de Minas e do Estado

de Minas Gerais. Parabéns aos Deputados e aos norte-mineiros pelo Dia dos Gerais.

O  Deputado  Bosco  -  Sr.  Presidente  interino,  Deputado  Jayro  Lessa,  colegas

Deputados  e  Deputadas,  também  não  poderia  deixar  de  declarar  o  nosso  voto

favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 21, em um ato de congratulação

com todos os nossos irmãos do Norte de Minas e com essa bancada parlamentar tão

presente e batalhadora neste Parlamento. Sr. Presidente, sabemos que cada governo

que passou por nossa Minas Gerais tem a sua história e a sua importância,  mas

tenho a certeza absoluta de que, depois do governo Aécio Neves até este governo do

Prof.  Anastasia,  a  história  do  Norte  de  Minas  é  nova.  Em  um  passado  não  tão

distante, estávamos acostumados a ver, pela imprensa, os fatores negativos dessa

região, com a sua pobreza e escassez. Hoje vemos que o Norte de Minas tem outra

realidade,  com  o  desenvolvimento  e  a  valorização  das  pessoas.  Essa  é  a  nova

história  do  povo  do  Norte  de  Minas.  Com  alegria  e  satisfação,  cumprimento  o

Deputado Luiz Henrique, o Deputado Tadeuzinho Leite, o Deputado Paulo Guedes e

toda a bancada dos parlamentares do Norte de Minas por essa grande conquista.

Mais uma vez, cumprimento o governo do Estado e o ex-Governador e atual Senador

Aécio Neves pela atenção especialíssima que têm dado ao povo do Norte de Minas.

Parabenizo todo o povo do Norte de Minas pela criação do Dia dos Gerais, com a

transferência da Capital anualmente para aquela importante região do nosso Estado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas

de manifestar a nossa enorme satisfação com a votação, em 2º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 21. É muito importante quando a Casa, com um quórum

altamente qualificado, aprova uma proposta de emenda à Constituição. Presto uma

homenagem  ao  nosso  líder,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  que  foi  o  relator  da

Constituição do Estado.  A partir  de hoje,  com a promulgação que deverá ocorrer
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brevemente, passa a recepcionar também um novo modelo,  um novo marco para

toda  a  região  do  Norte  de  Minas.  O  Deputado  Paulo  Guedes,  ao  buscar  essa

proposta através da comissão especial, contou com o ilustre Deputado Tadeuzinho

Leite, que é da região e acabou de se manifestar, e com a participação efetiva de

todos os parlamentares. Ele sensibilizou esta Casa e fez com que o relator, Deputado

Luiz Henrique, tivesse a sensibilidade de trazer  o que o povo do Norte de Minas

pensa e de devolver-lhe a autoestima, o trabalho, a seriedade e principalmente a

confiança em Minas Gerais.  Caríssimo relator,  gostaria  de abraçá-lo em nome da

bancada do PSDB. Fico muito feliz, pois V. Exa., como árduo defensor das causas,

associou também todos os defensores do Norte de Minas, buscando, por meio desse

extraordinário instrumento, que é a emenda à Constituição, oficializar a data do dia 8

de dezembro.  Há muito tempo o Deputado Paulo Guedes  vem batalhando nessa

causa, com a Deputada Ana Maria Resende, da legislatura passada, que buscou a

parceria de todos os parlamentares daquela valorosa região. Em nome do meu Sul de

Minas, parabenizo-o de forma muito festiva e alegre, pois comemoraremos o dia do

nosso  Estado  com  a  nossa  história  e  verdadeira  cultura,  principalmente  com  o

simbolismo  maior,  que  é  a  nossa  mineiridade  e  tradição,  berço  histórico  de

Tiradentes. Fico muito feliz e tenho a certeza absoluta de que, com a presença do

Governador  participando  efetivamente,  a  nossa  Mesa  Diretora  fará  um  eco

extraordinário  ao  trabalho  e  à  determinação,  com  esse  novo  marco  de

desenvolvimento de toda a região. Parabéns a todos, a Minas Gerais e a V. Exa.,

nosso querido Presidente, Deputado Jayro Lessa, que é também legítimo defensor da

sua região. Gostaria de abraçar V. Exa., que preside os trabalhos desta noite, e dizer

que temos certeza de que, nessa convivência há longos anos e mandatos, sempre

procurou fazer com que esta noite acontecesse. Quis Deus e o destino que V. Exa.

pudesse presidir a votação neste momento tão significativo para a sua história de vida

como parlamentar, homem correto, dedicado e defensor de todos. Parabéns a todos.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, também não poderia deixar de

dizer que meu voto foi favorável à PEC e parabenizar os Deputados Paulo Guedes e

Luiz Henrique, que hoje deve ter mandado uns 50 recados a todos os Deputados,

dizendo: “Deputado, hoje tem a votação da PEC, e o seu voto é importante”. Não só o
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Deputado  está  de  parabéns,  mas  toda  a  bancada  que  fez  jus  a  esta  PEC.  Na

oportunidade, gostaria de lembrar um pronunciamento que fiz desta tribuna, na última

quarta-feira, sobre o aumento do óleo diesel. Ainda não o votamos, mas vamos votá-

lo. Quero dizer ao Deputado Deiró Marra, que não teve oportunidade de estar aqui,

que usamos esta tribuna como Presidente da Frente Estadual para a Desoneração da

Tarifa.  Isso  acontece,  por  exemplo,  em  Belo  Horizonte.  E  Belo  Horizonte  está

desempenhando o  seu papel,  não cobrando o  CGO das  empresas  de transporte

público,  diminuindo  a  carga  tributária  dos  insumos  no  transporte.  Isso  tem  de

acontecer em todo o Brasil e em todo o Estado de Minas Gerais e com o aumento do

óleo  diesel.  Quero  dizer  ao  Deputado  Deiró  Marra,  que  não  conhece  isso,  que

teremos um aumento em Belo Horizonte de 1% na tarifa. E quem vai pagar por isso é

o trabalhador que pega ônibus todo dia.

Sr. Presidente, o pessoal está pedindo para que eu conserte o que falei. Na tribuna,

disse que o torcedor do Atlético na Série A ia pagar a tarifa mais cara; que torcedor do

Cruzeiro na Série B - na verdade, na Série A - vai continuar pagando transporte mais

caro para ver os jogos. O do Atlético também, na Série A, porque ele deu um jeitinho

para o Cruzeiro. Mas, infelizmente, Sr. Presidente, os do América vamos continuar na

Série B no próximo ano, no ano do nosso centenário. Mas o América voltou para a

Série B, e o ano que vem vamos estar aqui, nesse mesmo período, no final de ano,

falando o seguinte: vamos voltar para permanecer e ficar na Série A do próximo ano.

Estou corrigindo o que falei da tribuna: da Série B do Atlético, da Série B do Cruzeiro,

hoje na Série A. Sr. Presidente, sem dúvida alguma, na Série A ou na Série B os

times mineiros e os torcedores vão pagar o transporte mais caro 1% por causa do

aumento da carga tributária, do ICMS, do óleo diesel de 12% para 15%. Queria deixar

isso  bem claro  e  parabenizar  os  Deputados  do Norte,  que,  assim  como eu,  são

votados em várias cidades da região. Deixo o abraço deste Deputado, que é votado

em toda Minas Gerais, principalmente em Itabirito, junto com V. Exa. Costumo dizer,

Deputado Luiz Henrique, que o eleitor de Itabirito tem uma certeza: em Itabirito eles

votam em quem trabalha, e quem trabalha lá são o Deputado Alencar da Silveira Jr. e

o Deputado Jayro Lessa. Como falo nas reuniões, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

tem mais voto que o Deputado Jayro Lessa, porque trabalho mais do que ele. Vamos
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continuar trabalhando por aquela região.  Na última segunda-feira, eu, o Deputado

Jayro Lessa e as lideranças da cidade presenciamos a assinatura e o lançamento da

pedra fundamental da Coca-Cola, que vai gerar mais emprego para a cidade e para a

região e uma arrecadação muito maior. Muito maior do que as empresas do Deputado

Jayro  Lessa  em  Itabirito.  A  Coca-Cola  vai  proporcionar  geração  de  emprego  e

recursos  para  Itabirito.  Parabéns,  Deputado  Jayro  Lessa;  parabéns,  lideranças

políticas  de  lá,  e  parabéns,  Governador  Anastasia.  Muito  obrigado  à  diretoria  da

Coca-Cola.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Resolução nºs 2.695, 2.696 e 2.697/2011, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 7, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/12/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Rogério

Correia; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Suspensão e reabertura da

reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:  Pareceres  de  Redação  Final  da

Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011 e dos Projetos de Lei nºs 577, 578,

664, 937, 1.378, 1.501, 2.111 e 2.395/2011; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr.

Presidente -  Suspensão e reabertura da reunião -  Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes -  Almir  Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -  Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo

Ribeiro Silva  -  Doutor  Viana -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval  Ângelo -

Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente – Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, não sei se constou da ata o que foi

feito em relação ao requerimento que apresentamos acerca da votação no painel, já

que constatamos o voto de três Deputados que estavam ausentes. O voto deles foi

computado, apesar da sua ausência. Em outras palavras, constatamos que Deputado

ou  Deputados  podem  ter  votado  para  os  ausentes.  Isso  fez  com  que  a  Casa

modificasse todas as senhas. Não se pode dar esse assunto por encerrado e tentar

jogar a culpa no painel. Já basta a Cemig, que não faz a revisão da sua rede e põe a
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culpa  na  serpentina.  Estou  certo,  Deputado  Pompílio  Canavez?  Joga-se  a  culpa

naqueles  que  não  podem  defender-se.  É  difícil  uma  serpentina  se  defender.

Esperamos que o painel não seja responsabilizado nesse caso. Pergunto a V. Exa. se

o  ocorrido  chegou  ao  conhecimento  da  Comissão  de  Ética.  Qual  foi  o

encaminhamento dado a essa questão? Ela entrou na ata da reunião?

O Sr. Presidente – Deputado Rogério Correia, as duas representações que deram

entrada  nesta  Casa  na  reunião  ordinária  de  ontem  foram  publicadas  no  “Minas

Gerais” de hoje.

O Deputado Rogério Correia – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente – Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  –  A  Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  hora  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

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

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº

21/2011 (À promulgação) e dos Projetos de Lei nºs 577, 578, 664, 937, 1.378, 1.501,

2.111 e 2.395/2011 (À sanção).

2ª Fase

O Sr. Presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta
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de Emenda à Constituição nº 21/2011, apreciada na extraordinária realizada ontem, à

noite.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente – A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 20 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 2.337/2011, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

2.249, 2.291 e 2.353/2011 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.356 e 2.391/2011,

uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa ao Plenário

que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei nº 2.391/2011, foi apresentada ao

projeto uma emenda do Deputado Délio Malheiros, que recebeu o nº 1, e, nos termos

do § 2º do art.  188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira para parecer; informa ainda que, no decorrer da

discussão do Projeto de Lei nº 2.353/2011, foi apresentada ao projeto uma emenda

do Deputado Gustavo Valadares, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do

art.  189 do  Regimento  Interno,  será  submetida  a  votação independentemente  de

parecer no momento oportuno.

- O teor da Emenda nº 1 ao  Projeto de Lei nº 2.391/2011 foi publicado na edição

anterior.

- O teor da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.353/2011 é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.353/2011

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … -  O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.290, de 28 de julho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se à

instalação de apoio operacional da prefeitura e a atividades de interesse social da
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comunidade.'.”.

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da

Lei nº 16.290, de 28/7/2006, que autorizou o Poder Executivo a doar ao Município de

São Francisco de Paula imóvel localizado naquele Município para fins de construção

de uma creche municipal.

Ocorre que, diante das dificuldades da administração local em conseguir recursos

para financiar obra desta natureza e devido à disponibilidade de recursos para fins

específicos, o terreno pode receber outros equipamentos urbanos de interesse da

comunidade local, como a construção da sede própria da Câmara Municipal, de uma

Unidade Básica de Saúde, do Centro de Assistência Social e de outros equipamentos

urbanos para uso da população de São Francisco de Paula.

Nesse sentido, é necessária a alteração que se pretende, tendo em vista a cláusula

de reversão prevista no art. 2º da referida lei, e de tal sorte a poder viabilizar o uso

adequado e em favor da municipalidade através das ações do poder público local.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.700/2011

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - A Cemig aplicará os recursos recebidos da reestruturação da dívida de que

trata o art. 1º na contratação de pessoal para o quadro próprio da companhia e para a

modernização das linhas de distribuição de energia elétrica em Minas Gerais, ficando

vedada a utilização desses recursos para o pagamento de divivendos a acionistas

bem como para aquisição de participações em outras empresas.”.
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Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  ...  – A autorização de que trata o art.  1º  desta lei  só terá validade após a

realização de auditoria sobre a dívida de que trata o referido artigo, na qual fique

evidenciada a legalidade ou a ilegalidade do contrato assumido pelo Estado com a

Cemig e de seus aditivos, assim como dos valores dos encargos assumidos.

Parágrafo único – A auditoria de que trata este artigo deverá ser acompanhada por

entidades da sociedade civil e referendada pela Assembleia Legislativa para produzir

o efeito previsto no 'caput'.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2011

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O contrato e demais documentos jurídicos firmados para a realização da

operação de crédito autorizada pelo art. 1º desta lei  será enviado à Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da  Assembleia  Legislativa  e  mantido

disponível para acesso público por todo o período de vigência da operação.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.702/2011

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O contrato e demais documentos jurídicos firmados para a realização da

operação de crédito autorizada pelo art. 1º desta lei  será enviado à Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da  Assembleia  Legislativa  e  mantido

disponível para acesso público por todo o período de vigência da operação.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.703/2011

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art. … - O contrato e demais documentos jurídicos firmados para a realização da

operação de crédito autorizada pelo art. 1º desta lei  será enviado à Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da  Assembleia  Legislativa  e  mantido

disponível para acesso público por todo o período de vigência da operação.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2011.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária

e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 8º - (...)

§ 1º - Na cotação, faculta-se o uso de carimbo que indique os valores expressos

nas tabelas constantes no Anexo desta lei.

§  2º  -  O notário  e o registrador  deverão manter  na serventia,  para  exibição ao

servidor  fiscal  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  à  Corregedoria-Geral  de

Justiça, quando solicitado, cópia do recibo de que trata o “caput” deste artigo.

§  3º  -  Para  efeitos  do  “caput”  deste  artigo  poderá  ser  exigida  a  utilização  de

equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - ou de nota fiscal, na forma em que

dispuser o regulamento.

(...)

Art. 10 - (...)

§ 3º - (...)

XIII  –  o  valor  total  dos  bens móveis  e  semoventes e  o  valor  de  cada unidade

imobiliária transmitidos, excluída a meação, na lavratura de escritura de inventário e

partilha, independentemente do número de quinhões e herdeiros;

XIV – o valor correspondente ao que exceder a meação, na lavratura de escritura
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de separação ou divórcio consensuais, independentemente da quantidade de bens e

direitos partilhados;

XV – o valor  dos bens e dos direitos a serem transmitidos, excluída a meação,

quando se tratar de registro do formal de partilha.

(...)

§ 6º - Em escritura de inventário com bens inexistentes a inventariar e de separação

ou  divórcio  em que não  houver  a  partilha  ou  em  que  não  houver  excedente  de

meação, independentemente da quantidade de bens partilhados, o ato notarial será

considerado sem conteúdo financeiro.

(…)

Art. 15 - (...)

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica aos atos relacionados com

operações  de  financiamento  imobiliário  contratadas  a  taxas  de  mercado,  assim

consideradas  aquelas  não  inferiores  a  70% (setenta  por  cento)  do  valor  da  taxa

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic - vigente na data de

celebração  do  contrato,  ainda  que  utilizem  recursos  captados  em  depósitos  de

poupança  pelas  entidades  integrantes  do  Sistema  Brasileiro  de  Poupança  e

Empréstimo - SBPE.

§ 2º - A redução prevista no inciso II do “caput” deste artigo somente é aplicável nas

hipóteses em que os emolumentos forem reduzidos em conformidade com o inciso I.

(…)

Art. 27 - (...)

II – a recusa da exibição de documentos e de livros ou da prestação de informações

solicitadas pelo Fisco, relacionadas com a Taxa de Fiscalização Judiciária sujeita o

infrator à multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento;

III – relativamente ao relatório previsto no parágrafo único do art. 26, sujeitam-se o

notário e o registrador às seguintes penalidades:

a) pela falta de entrega: R$2.000,00 (dois mil reais) por vez;

b) pela entrega fora do prazo: R$1.000,00 (mil reais) por vez;

c) pela entrega com dados incompletos ou incorretos: R$2.000,00 (dois mil reais)

por vez.
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Parágrafo único - Caracterizam-se como utilização irregular do selo de fiscalização,

sujeitando o infrator à penalidade prevista no inciso I do “caput” deste artigo:

I  –  a  falta  de  registro  do  selo  de  fiscalização  em  livro  próprio  ou  em  sistema

informatizado na serventia;

II – a diferença verificada entre o estoque físico de selos de fiscalização existente

na serventia e a quantidade de selos resultante do confronto entre os selos recebidos,

utilizados e cancelados no período.”.

Art. 2º - Fica revogado o art. 15-A da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004.

Art.  3º  -  Esta lei  entra em vigor no exercício financeiro subsequente ao da sua

publicação,  observado  o  disposto  na  alínea  "c"  do  inciso  III  do  art.  150  da

Constituição da República.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.300/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Gospa  Mira,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.300/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Gospa Mira, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o desenvolvimento e a formação

integral do ser humano por meio da educação, da cultura, do esporte, do lazer e da

arte.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  presta  serviços  de  atenção  às

necessidades da criança, do jovem e da família; desenvolve programas de rádio e
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televisão  para  a  divulgação  de  sua  finalidade;  promove  ações  de  apoio

socioeducativo  a  crianças  e  adolescentes,  por  meio  da  concessão de espaço de

convivência; atende famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, visando à

preservação de sua função protetiva, à prevenção da ruptura dos vínculos familiares

e à consequente melhoria de sua qualidade de vida.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação Gospa Mira,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.300/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.975/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Augusto Maria Junho ao trecho da Rodovia LMG-878

que liga os Municípios de São Gonçalo do Sapucaí e Cordislândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.975/2011 tem por finalidade dar a denominação de Augusto

Maria Junho ao trecho da Rodovia LMG-878 que liga os Municípios de São Gonçalo

do Sapucaí e Cordislândia.

Com relação ao mérito  da matéria,  o autor  da  proposição informa que Augusto

Maria  Junho  foi  Fiscal  da  Receita  Estadual.  Filiado  ao  PSD,  esteve  vinculado  a

figuras ativas da política mineira, onde sempre atuou nos bastidores. Nas décadas de

1940 e 1950, assessorou lideranças de seu partido em Minas Gerais.

Informa  ainda  que  foi  ele  quem  despertou  no  neto,  Antônio  Augusto  Junho



1138
____________________________________________________________________________

Anastasia, atual Governador do Estado, o gosto pela política.

Nativo de São Gonçalo do Sapucaí, faleceu aos 98 anos de idade.

Pelas razões apresentadas, consideramos meritória e oportuna a pretensão de se

perpetuar o nome de Augusto Maria Junho por meio da denominação pretendida pelo

projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.975/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.231/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em visa declarar

de utilidade pública a Associação Sociocultural Gileade, com sede no Município de

Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.231/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Sociocultural Gileade, com sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  17,  que as

atividades  de  seus  Diretores  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de dividendos e bonificações de qualquer espécie e gênero; e, no art.

48, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituições culturais.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.231/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Delvito Alves - Luiz Henrique

- Rosângela Reis - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.322/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira Projetos Sociais - Amips -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.322/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira Projetos Sociais - Amips -, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho

na área social.

Para tanto, a instituição elabora projetos visando auxiliar as pessoas carentes do

Estado; promove ações de defesa dos direitos, de orientação e de apoio às famílias;

luta pela melhoria da qualidade de vida e pela construção de uma sociedade justa e

solidária;  presta serviços nas áreas de educação,  saúde,  esporte,  cultura e lazer;

defende a inclusão social; estimula a produção de alimentos para o consumo familiar;
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realiza projetos nas áreas de meio ambiente e de direitos do consumidor; defende e

conserva  o  patrimônio  histórico  e  artístico  e  o  meio  ambiente;  fomenta  o

desenvolvimento sustentável; incentiva a experimentação não lucrativa de modelos

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção; realiza estudos e pesquisas

voltados para o desenvolvimento de tecnologias alternativas; promove o voluntariado.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Mineira Projetos

Sociais,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.322/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.397/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Sociedade  Musical  Nossa  Senhora  de  Fátima,  com  sede  no

Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.397/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 4º, que seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucros, dividendos, vantagens, participações ou bonificações, a qualquer pretexto e

de qualquer forma; e, no art. 41, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução,

o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere  de  fins  não

econômicos, legalmente constituída e registrada no Conselho Municipal, Estadual ou

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.397/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - Delvito

Alves - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.529/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no  Município  de

Janaúba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.529/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube da Melhor Idade Renascer, com sede no Município de Janaúba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 30, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  81,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  registrada  no  Conselho  Nacional  ou

Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.529/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique - Cássio Soares - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.612/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação do Comércio Informal de Ipatinga, com sede no

Município de Ipatinga.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.612/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Comércio Informal de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.612/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.618/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Chico Xavier - ICX -, com sede no Município

de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.618/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto
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Chico Xavier - ICX -, com sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que desenvolve importantes atividades de cunho social.

Com efeito, a instituição promove a cultura, a ética, a paz, a cidadania, os direitos

humanos, a democracia e outros valores universais; protege e conserva o patrimônio

histórico  e  artístico;  realiza  estudos  e  pesquisas  voltados  ao  desenvolvimento  de

tecnologias alternativas de produção; divulga informações e conhecimentos técnicos

e científicos; defende o meio ambiente; estimula o desenvolvimento sustentável e o

voluntariado;  contribui  para  o  desenvolvimento  econômico  e  social  da  região;  e

combate a pobreza.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  Chico  Xavier,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.618/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.620/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Caminhantes do Bem, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.620/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Caminhantes do Bem, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que desempenha importante  trabalho na  área

social.



1145
____________________________________________________________________________

Para tanto, a instituição presta assistência social a crianças, adolescentes, jovens,

adultos e idosos; promove encontros e atividades esportivas, culturais e artísticas;

apoia e incentiva ações de voluntariado; desenvolve e executa projetos de assistência

social destinado às minorias, combatendo a exclusão, e realiza ações voltadas para a

geração de emprego e renda nas comunidades carentes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Instituto Caminhantes do

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.620/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.635/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Gilberto  Abramo,  o projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Família Restaurada, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.635/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Família Restaurada, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a execução de serviços de

rádio e televisão comunitárias voltados à melhoria da qualidade de vida e ao bem-

estar da população.

Na consecução desse propósito,  a  instituição realiza  programas  de qualificação

profissional do trabalhador; promove os direitos das pessoas com deficiência e sua

inclusão  no  mercado  de  trabalho  por  meio  da  educação,  do  resgate  de
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conhecimentos tradicionais, do artesanato, do saber científico e da democratização

do acesso à tecnologia  de  informação;  fomenta  a  geração de trabalho,  de  renda

comunitária  e  de  banco  de  empregos,  com  o  ensino  de  práticas  produtivas

comunitárias; mantém viva a memória cultural popular ligada aos usos, costumes e

tradições da região  em que atua;  fomenta a assistência social  às  minorias  e  aos

excluídos;  orienta  sobre  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  do

desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Família

Restaurada, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.635/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.647/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.647/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.899/2010,  tem por  objetivo

instituir o Dia Estadual do Contabilista.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/11/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão para análise preliminar de seus aspectos jurídicos,

constitucionais e legais nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.647/2011  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do

Contabilista, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de setembro.

Inicialmente,  é  importante  destacar  que  a  República  Federativa  do  Brasil

caracteriza-se essencialmente  pela  repartição  de competências  entre  a  União,  os
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Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia

política, administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa própria,

respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da

Constituição da República; e, aos Municípios, sobre os assuntos de interesse local,

conforme preceitua o art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo referente à proposição em análise.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei  em exame, entendemos

conveniente  a  alteração  da  data  para  25  de  abril,  dia  consagrado  nacionalmente

como Dia do  Contabilista.  Com efeito,  desde 1926,  quando o  Senador  e  patrono

desse ofício, João Lyra, instituiu o dia 25 de abril como Dia do Contabilista, tal data foi

adotada pela  classe contábil  e  é,  atualmente,  oficializada em diversos Estados  e

Municípios. Não nos parece razoável, pois, que apenas o Estado de Minas Gerais

adote uma data diferente daquela em que já são feitas as comemorações em âmbito

nacional do dia do contabilista.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, para sanar o conflito apontado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.647/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
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Substitua-se, no art. 1º, a expressão “21 de setembro” por “25 de abril”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.650/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

instituir o Dia Estadual de Combate à Dengue.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/11/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Vem agora a esta Comissão para

análise preliminar de seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.650/2011 tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Combate

à Dengue, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de dezembro.

Inicialmente,  é  importante  destacar  que  a  República  Federativa  do  Brasil

caracteriza-se essencialmente  pela  repartição  de competências  entre  a  União,  os

Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia

política, administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa própria,

respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da

Constituição da República; e aos Municípios, sobre os assuntos de interesse local,

conforme preceitua o art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa
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da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo referente à proposição em análise.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei  em exame, entendemos

conveniente a alteração da data para o penúltimo sábado do mês de novembro, data

consagrada  nacionalmente  como Dia  de  Combate  ao  Dengue,  instituída  pela  Lei

Federal nº 12.235, de 2010, “com o objetivo de mobilizar iniciativas do Poder Público

e a participação da população para a realização de ações destinadas ao combate ao

vetor da doença”.

Assim sendo, é mais adequado que o Estado adote a mesma data em que já é feita

a prevenção em âmbito nacional, com vistas a unificar os esforços no combate ao

dengue.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, que dá nova redação ao art. 1º do projeto de lei, com o objetivo de sanar o

conflito apontado e de adequar o seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.650/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate ao Dengue, a ser comemorado

anualmente no penúltimo sábado do mês de novembro.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.655/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Capim Branco, com sede
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no Município de Capim Branco.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 11/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.655/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Ação Social Comunitária de Capim Branco, com sede no Município de Capim Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  36,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 41,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica

comprovada,  sede  e  atividade  preponderante  no  Município  de  Capim  Branco,

devidamente registrada nos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.655/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Rosângela Reis  -  Delvito

Alves - Cássio Soares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  proposição  em  epígrafe  “altera  a  Lei

Complementar  nº  64,  de 25  de março de 2002,  que institui  o  Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências”.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  com  as

Emendas nos 1 a 4,  que apresentou.  Em seguida,  a Comissão de Administração

Pública opinou pela sua aprovação com as Emendas nos 1 a 4, apresentadas pela

Comissão anterior, e com as Emendas nos 5 a 7, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende aperfeiçoar o Regime Próprio de Previdência

dos  servidores.  O  Governador  do  Estado,  em  sua  justificação,  afirma  que  a

proposição  altera  a  legislação  a  fim  de  melhorar  a  distribuição  das  receitas  e

encargos previdenciários  entre o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip  – e o

Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – Funpemg –, e propõe, no intuito

de garantir maior celeridade e controle, que os benefícios de licença para tratamento

de saúde,  licença maternidade,  abono-família  e auxílio  reclusão sejam suportados

pelo  Poder,  órgão  ou  entidade  responsável  por  arcar  com  as  respectivas

remunerações.

O Governador, ainda, afirma que o projeto visa corrigir uma distorção no sistema de

previdência  do  Estado  decorrente  da  edição  da  Lei  Complementar  nº  110,  de

28/12/2009.  Com  o  advento  da  referida  lei,  o  Funfip  assumiu,  adicionalmente  ao

período originalmente previsto pela Lei Complementar nº 64, de 2002, os benefícios

do Funpemg até o ano de 2012, sem, contudo, prever que os montantes relativos à

Compensação Financeira entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS – e o

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais, concernentes a

esses benefícios, fossem destinados ao Funfip.

Em razão dessas alterações, o projeto prevê que, a partir de 2013, a contribuição

do  Estado  ao  Regime Próprio  de  Previdência  Social  recolhida  ao  Funpemg,  que
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atualmente é de 22%, passe a ser de 19%.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional  à  tramitação  da  matéria.  Informou  que  a  matéria  se  insere  na

competência legislativa estadual, uma vez que compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre matéria previdenciária. E, em relação

à iniciativa, ressaltou que as leis que disponham sobre o regime jurídico único dos

servidores públicos, inclusive provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria são

matéria  reservada  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  não  existindo  vício  formal  de

iniciativa no que concerne à tramitação do projeto em tela. No entanto, apresentou as

Emendas nos 1 a 4 com vistas a adequar o projeto à técnica legislativa, com as quais

concordamos.

A Comissão de Administração Pública, à qual compete analisar o mérito da matéria,

entendeu que o projeto favorece a eficiência na gestão dos recursos públicos, o que

constitui uma garantia para os servidores do Estado, uma vez que busca um maior

equilíbrio  das contas públicas.  Apresentou as Emendas nos 5 a  7,  com as quais

concordamos,  com  vistas  a  acolher  o  conteúdo  da  proposta  de  emenda  do

Governador do Estado, encaminhada a esta Casa Legislativa por meio da Mensagem

n° 154/2011.

As alterações visam inserir,  no rol  dos beneficiários  de aposentadoria e pensão

assegurados  pelo  Estado  por  meio  do  Funfip,  os  operários  dos  Municípios  e

entidades  municipais  inscritos  até  18/12/86  e  os  dependentes  do  segurado  dos

Municípios  e  entidades  municipais  quando o  fato  gerador  da  pensão  ocorreu  até

31/12/2003, pois “até a edição da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, era possível

a celebração de convênios, desde que autorizados por lei municipal, para filiação do

Ipsemg dos servidores investidos em função pública municipal.

Entre as mudanças no plano de saúde oferecido pelo Ipsemg, pode-se destacar a

fixação de  um piso  de  R$ 30,00 (trinta  reais)  para  todos os  contribuintes,  o  que

possibilita a sustentabilidade do plano. O projeto estabelece ainda o pagamento de

contribuição  com  alíquota  de  3,2%,  para  o  segurado  e  cada  um  dos  seus

dependentes inscritos,  ressalvados os filhos menores  de 21  anos,  descontada da

remuneração de contribuição ou dos proventos do servidor, até o limite máximo de R$
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250,00, não podendo ser inferior a R$ 30,00 para o segurado ou cada um de seus

dependentes,  limites  esses  a  serem  reajustados  pelos  índices  do  aumento  geral

concedido ao servidor público estadual.

Além disso, o projeto confere ao segurado a opção de incluir como seu dependente,

para fins de assistência médica, hospitalar e odontológica, prevista no art. 85 da Lei

Complementar  nº  64,  de  2002,  os  filhos  com  idade  entre  21  e  35  anos,

independentemente se solteiro,  estudante, inválido ou emancipado.  Para cobrir  as

despesas oriundas da inscrição desses dependentes, o projeto prevê o pagamento de

uma contribuição no valor mínimo de R$ 30,00.

No que concerne à competência  desta  Comissão,  ou seja,  quanto à análise da

repercussão orçamentária e financeira das proposições temos a informar que, por

meio de parecer atuarial encaminhado a esta Casa Legislativa, o atuário responsável

pelo Funpemg afirma que, como os benefícios de licença para tratamento de saúde,

licença  maternidade,  abono-família  e  auxílio  reclusão  deixam  de  ser  encargo  do

Ipsemg e representam 3% da alíquota global de contribuição (33%), esta deve ser

reduzida para 29%. Como a alíquota de contribuição dos segurados do Funpemg já é

o  valor  mínimo  estabelecido  pela  legislação,  a  alíquota  patronal  deverá  sofrer

redução, de forma a ajustar a alíquota global de contribuição, “havendo equivalência

entre os encargos que deixam de ser de responsabilidade do fundo e os recursos que

deixam de ser vertidos, com a redução proposta”.

Afirma,  ainda,  o  atuário  que  “a  destinação  do  resultado  da  compensação

previdência  relativa  aos  segurados  de  cada  fundo  –  Funfip  e  Funpemg  –,  ao

respectivo fundo, não altera a posição de equilíbrio e solvência do Funpemg, sendo

desejável sob a ótica do arranjo previdenciário existente” e que, de forma a manter o

equilíbrio  financeiro-atuarial  no  arranjo  previdenciário  do  Regime  Próprio  de

Previdência  Social  do  Estado  de  Minas  Gerais,  recursos  da  Compensação

Previdenciária  deveriam  ter  sido  aportados  no Funfip,  em  face do  diferimento  de

benefícios promovido pela Lei Complementar nº 110, de 2009, sendo viável, sob a

ótica financeiro-atuarial, a alteração proposta na tabela de repasse prevista no art. 37

da Lei Complementar nº 64, de 2002.

A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,
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determina, em seu art. 69, que o ente da Federação que mantiver ou vier a instituir

regime  próprio  de  previdência  social  para  seus  servidores  conferir-lhe-á  caráter

contributivo  e  o  organizará  com  base  em normas de contabilidade e  atuária  que

preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Considerando o parecer atuarial que afirma que as alterações propostas no projeto

de lei preservarão o equilíbrio financeiro e atuarial  do Funpemg e considerando a

exposição  de  motivos  da  Presidente  do  Ipsemg  que  afirma  que  as  mudanças

propostas  ao  plano  de  saúde  oferecido  pelo  Ipsemg  constituem  uma  proposta

emergencial para a sustentabilidade e manutenção do plano de saúde, concluímos

que não existe motivo para impedir a tramitação da matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

22/2011, no 1º turno, com as Emendas nos 1 a 4, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 5 a 7, apresentadas pela Comissão de

Administração Pública.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

João Leite, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Sebastião Costa - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 252/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em exame dispõe sobre a

renegociação da dívida de Municípios e servidores com o Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

Em atenção ao que dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado ao

projeto em tela o Projeto de Lei nº 2.699/2011, do Governador do Estado.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto  de  lei  em análise  autoriza  o  Ipsemg a  renegociar  com os órgãos  da

administração  direta  e  as  entidades  da  administração  indireta  do  Estado  e  dos

Municípios conveniados, com os servidores públicos civis estaduais e municipais e

com os cartórios extrajudiciais as dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das

contribuições previdenciárias e das consignações facultativas.

Em síntese, a proposição tem por objetivo aumentar para 390 parcelas mensais o

prazo máximo para parcelamento do saldo devedor dos Municípios e dos órgãos e

entidades  estaduais,  bem  como  das  pessoas  acima  citadas.  Propõe  também  a

alteração  de  outros  prazos,  modificando  a  tabela  que  estabelece  o  número  de

parcelas em razão do saldo devedor.

O projeto estabelece, ainda, que a correção do saldo devedor se faça com base no

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Nos termos da legislação vigente,

a correção é feita tendo como base a variação da Unidade Fiscal de Referência – Ufir.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou  óbice  de  natureza jurídico-

constitucional à tramitação do projeto, haja vista que o tema se encontra no domínio

da competência legislativa estadual. Todavia, em atenção aos preceitos da técnica

legislativa, apresentou as Emendas nºs 1 a 3.

Em observância ao que dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado

ao projeto em tela o Projeto de Lei nº 2.699/2011, do Governador do Estado, uma vez

que dispõe sobre renegociação de débitos de Municípios e entidades municipais da

administração indireta com o Ipsemg.

O  art.  3º  do  projeto  supracitado autoriza  o  Poder  Executivo,  por  intermédio  da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  –  SEF  –  e  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, a renegociar, em caráter geral, o

saldo  devedor  dos  Municípios  em  até  240  parcelas  mensais  consecutivas.  Tais

parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do Índice de Preços

ao Consumidor Amplo – IPCA – e acrescidas de juros de 6% ao ano. Serão devidos

ainda juros moratórios de 0,33% por dia de atraso no pagamento, limitados a 20%.

O projeto propõe também a criação de um procedimento especial de renegociação

de dívida que possibilitará aos Municípios que a ele aderirem a anistia do valor de

seus  débitos,  atualizado  na  data  do  acordo,  até  o  montante  de  R$100.000,00,
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podendo o restante do valor ser parcelado em até 18 meses. É prevista a redução

dos valores da multa por mora, conforme condições estabelecidas no art. 4º, § 1º, I a

III, da proposição.

No que concerne à competência desta Comissão, qual seja, proceder à análise da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

das medidas propostas não implica renúncia de despesas pelo erário; ao contrário,

possibilita,  ainda que parceladamente, o ingresso de recursos oriundos de débitos

pretéritos.

Há que destacar, também, que as medidas constantes na proposição oferecem aos

Municípios e entidades municipais da administração indireta melhores condições para

equacionar suas finanças.

Não  obstante,  a  fim  de  incorporar  as  medidas  propostas  no  Projeto  de  Lei  nº

2.699/2011 e adequá-las à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 252/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, e pela rejeição das Emendas

nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre renegociação de débitos  de Municípios  e entidades municipais  da

administração  indireta  decorrentes  de  atraso  no  recolhimento  de  contribuição

previdenciária e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam transferidos para a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, à

conta do Fundo Financeiro de Previdência – Funfip -, os direitos creditórios relativos

aos débitos vincendos e vencidos de Municípios conveniados e suas entidades da

administração indireta  relativos  a  contribuições  em  atraso devidas  ao  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

§ 1º – Para fins do disposto nesta lei, consideram-se débitos dos Municípios e suas

entidades  da  administração  indireta  os  montantes  das  contribuições  em  atraso

decorrentes de convênios celebrados com o Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais – Ipsemg -, a que se refere o art. 86 da Lei Complementar
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nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 2º – Os débitos vincendos e vencidos que não apresentem discriminação acerca

de sua natureza deverão ter  60% (sessenta  por  cento)  de  seu valor  considerado

como  decorrente  de  inadimplemento  no  recolhimento  de  contribuições

previdenciárias, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado

de Fazenda, autorizado a renegociar, em caráter geral, os débitos de Municípios e

suas entidades da administração indireta, observando as seguintes condições:

I – os débitos serão corrigidos pela variação do Índice de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA - do período e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano;

II  -  o  pagamento  poderá  ser  realizado  em  até  duzentas  e  quarenta  parcelas

mensais consecutivas, observado o disposto nesta lei;

III – as parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do Índice de

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA -;

IV – o valor da parcela não poderá ser inferior a R$1.000,00 (mil reais).

§ 1º – No reescalonamento da dívida, será observada a capacidade de pagamento

do Município devedor para fins de definição do número de parcelas.

§ 2º – Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais) calculados sobre o saldo devedor, por dia de atraso, limitados a 20%

(vinte por cento) do referido saldo.

Art. 3º – Fica o Poder Executivo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado

de Fazenda, autorizado a criar procedimento especial de renegociação que observará

as seguintes condições:

I – os débitos de Municípios e entidades municipais da administração indireta serão

corrigidos pela  variação do Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  – IPCA -  do

período e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano;

II  –  os Municípios  que aderirem à renegociação especial  terão  o valor  de suas

dívidas,  atualizado na data do acordo,  anistiado até o montante de R$100.000,00

(cem mil reais);

III – o valor atualizado da dívida, já deduzido do valor de que trata o inciso II, será

parcelado em até dezoito meses, iniciando-se no mês subsequente ao da adesão à
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renegociação especial.

§ 1º – Nos casos em que o valor atualizado da dívida seja inferior ao montante

previsto  no  inciso  II,  a  anistia  será  considerada  total  e  plena,  e,  havendo  saldo

devedor  remanescente, conceder-se-ão descontos para a adesão à renegociação,

observadas as seguintes condições:

I - adesão em até sessenta dias corridos contados a partir da data da publicação

desta lei: desconto de 95% (noventa e cinco por cento) no valor referente aos juros;

II - adesão entre sessenta e um e cento e vinte dias corridos contados a partir da

data da publicação desta lei: desconto de 85% (oitenta e cinco por cento) no valor

referente aos juros;

III - adesão entre cento e vinte e um e cento e oitenta dias corridos contados a partir

da data da publicação desta lei: desconto de 75% (setenta e cinco por cento) no valor

referente aos juros.

§ 2º – As parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do Índice

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

§ 3º – Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais) calculados sobre o saldo devedor, por dia de atraso, limitados a 20%

(vinte por cento) do referido saldo.

Art. 4º – Não será admitida a dação em pagamento de bem imóvel para a quitação

de dívida vincenda ou vencida.

Parágrafo único – A critério do Poder Executivo, poderão ser aceitos em pagamento

títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

– Selic.

Art. 5º – Independentemente de adesão às renegociações, os Municípios poderão,

em qualquer  caso,  antecipar o pagamento de parcelas vincendas, cujo valor  será

deduzido do principal para fins de cálculo do saldo devedor.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Sebastião Costa - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 268/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

ensino  de  informática  nas  escolas  públicas  e  privadas  do  sistema  estadual  de

educação”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Em 20/9/2011,  o relator  apresentou requerimento  solicitando fosse a proposição

baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre a matéria em questão.

Fundamentação

A proposição em tela dispõe que o  ensino de  noções de informática constituirá

componente curricular obrigatório de todas as séries ou anos dos ciclos dos níveis

fundamental  e  médio  das  escolas  públicas  e  privadas  integrantes  do  Sistema

Estadual de Educação. Determina o art. 2º que o mencionado ensino será ofertado

obrigatoriamente no turno em que o aluno esteja matriculado, sendo admitida sua

frequência no contraturno, desde que lhe seja assegurada vaga pelo estabelecimento

de ensino.

Em sua justificação,  afirma o  autor  que,  para  a  implantação de um esforço  de

inclusão digital, seria necessária a inserção de recursos informacionais no contexto

escolar, oferecendo à clientela estudantil os componentes capazes de fomentar essa

demanda. Ainda segundo o autor, pelo menos três fatores deveriam ser observados:

a possibilidade de acesso, a capacitação para o uso e a atitude das pessoas frente ao

computador.

No que se refere à inclusão da referida disciplina no currículo escolar, a matéria se

insere  no  âmbito  de  competência  estadual,  uma vez que o art.  24,  inciso  IX,  da

Constituição da República prevê a competência concorrente da União, dos Estados e

do  Distrito  Federal  para  legislar  sobre  educação,  cultura  e  ensino.  É  importante

ressaltar que as normas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional
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são de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XXIV, da Carta

Federal.  É  preciso,  assim,  distinguir  entre  duas  modalidades  básicas  de  leis

educacionais.  Dessa  forma,  a  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os

princípios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos governos locais.

No  exercício  de  sua  competência  privativa,  a  União  editou  a  Lei  nº  9.394,  de

20/12/96, que dispõe sobre diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei introduziu

uma  significativa  alteração  no  sistema  de  composição  curricular  dos  ensinos

fundamental e médio, tornando-o mais flexível. Assim, prevê em seu art. 26 que os

currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a

ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da

cultura,  da  economia  e  da  ciência.  Prevê  ainda  que  os  sistemas  de  ensino

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram

progressivos graus de autonomia pedagógica.

Assim,  as  legislações  suplementares  editadas  pelos  Estados  devem  zelar  pela

autonomia das unidades escolares, preconizada como um dos maiores objetivos da

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, buscando implementar uma política

educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico no currículo das escolas

da  rede  púbica  de  ensino  médio  é  matéria  que  não  encontra  óbice  jurídico  de

natureza formal. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em

sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.991-1/DF, ao

reconhecer  a  competência  do  Estado  membro  para  regulamentar  normas  sobre

conteúdos curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e

23, V, da Constituição da República.

Entendemos pertinente, entretanto, que a proposta seja suficientemente debatida

quando  da  sua  análise  na  comissão  de  mérito,  onde  poderá,  inclusive,  receber

emenda  ou  substitutivo  que  aperfeiçoe  a  proposição  sob  o  aspecto  da  técnica

legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 268/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 737/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão e decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 120/2007, o projeto de lei em epígrafe dá nova redação ao inciso III do art.

3º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e,  por  solicitação  do  autor,  também  à

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao mérito,

nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  inciso  XX,  alínea  “b”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por objetivo alterar a Lei nº 14.937, de 2003, que

dispõe sobre o IPVA, com o fim de estender o benefício relativo à isenção do imposto

a todos os veículos pertencentes a pessoas com deficiência.

Atualmente, de acordo com o inciso III do art. 3º do referido diploma legal, a isenção

do  pagamento  desse  imposto  é  atribuída  apenas  ao  veículo  de  pessoa  com

deficiência física adaptado por exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua

utilização pelo proprietário.

A Comissão de Constituição e Justiça observou que o pretendido dispositivo, tal

como foi  redigido,  afronta  o  princípio  da  isonomia,  pois  institui  o  benefício  fiscal
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apenas e exclusivamente para a pessoa com deficiência que necessita de veículo

adaptado às suas condições físicas, deixando de atender outras pessoas na mesma

condição, as quais, em muitos casos, apresentam limitações ainda maiores para se

locomover. A título de ilustração, o mesmo órgão colegiado considera a hipótese "de

uma  pessoa  tetraplégica,  sem  condições  mínimas  para  utilização  do  transporte

regular,  vir  a  adquirir  um  veículo  para  uso  próprio,  o  qual,  evidentemente,  será

conduzido por terceiros" e conclui que "essa pessoa, embora sua condição física lhe

imponha  limitações  ainda  maiores  que  as  daquelas  pessoas  contempladas  pela

legislação atual, não estaria isenta do pagamento do IPVA".

A  mesma  Comissão  concluiu  inexistir  vedação  de  ordem  constitucional  para

instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar no caso da proposta sob

comento  e  entendeu  por  bem  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  objetivo  de

estabelecer  requisitos  a  serem  atendidos  para  que  o  contribuinte  venha  a  ser

contemplado com o benefício previsto na medida proposta.

De acordo com esse substitutivo, torna-se isenta do IPVA a propriedade de veículo

de fabricação nacional, equipado com motor de cilindrada não superior a 2.000cm³,

pertencente  a  pessoa  com  deficiência,  atendidos  os  seguintes  requisitos:  “a)

aquisição direta pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade

jurídica ou por intermédio de seu representante legal; b) utilização do benefício em

relação  a  um  único  veículo;  e  c)  comprovação  de  disponibilidade  financeira  ou

patrimonial  compatível  com  o  valor  do  veículo  a  ser  adquirido”.  Além  disso,

estabelece que a deficiência física será reconhecida por meio de laudo médico oficial

emitido segundo as normas e os requisitos previstos pela autoridade fazendária.

Cabe  observar  que  o  governo  federal  assim  o  fez,  relativamente  à  isenção  do

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, por meio da Lei nº 10.690, de 2003,

que alterou a Lei nº 8.989, de 24/2/95, estendendo o benefício a “pessoas portadoras

de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas”.

No que tange ao exame de mérito do projeto, a que deve proceder esta Comissão,

cumpre-nos ressaltar o entendimento de que o benefício da isenção do pagamento do

IPVA  deve  ser  estendido  aos  veículos  utilizados  por  todas  as  pessoas  com

deficiência,  seja  esta  física,  mental  ou  sensorial,  não  importando  sejam  eles
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condutores ou não do veículo. O acato a essa medida significa que o poder público

oferecerá tratamento isonômico a todas as pessoas com deficiência.

Além disso,  cabe esclarecer  que  o  termo “portador”  implica  que alguém “porta”

alguma coisa temporariamente, ou seja, que é possível se desvencilhar  do que é

portado  tão  logo  seja  possível.  A  deficiência,  na  maioria  das  vezes,  é  algo

permanente  e,  portanto,  não cabe a  utilização do termo “portador”.  Para  evitar  a

segregação e a exclusão que podem ser reforçadas pela língua, por volta da metade

da década de 1990, a terminologia utilizada passou a ser “pessoa com deficiência”,

que permanece até hoje. Pretende-se, com a expressão, ressaltar a pessoa, e não,

sua  deficiência,  valorizando-a  independentemente  de  suas  condições  físicas,

sensoriais ou intelectuais. Portanto, a terminologia utilizada está desatualizada e deve

ser ajustada por meio das emendas apresentadas ao final deste parecer.

Muito embora o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

conceda  a  isenção,  de  forma  genérica,  a  todas  as  pessoas  com  deficiência,

entendemos  ser  conveniente  que  o  texto  da  lei  especifique  as  modalidades  de

deficiência a que estão sujeitas as pessoas, como fez o governo federal na edição da

referida lei.

Por essa razão, apresentaremos, no final deste parecer, as Emendas nºs 1 e 2 ao

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1o turno, do Projeto de Lei nº

737/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, a que se

refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão "pessoa portadora de deficiência" por

"pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas".

EMENDA Nº 2

Substituam-se no § 1º do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, a

que  se  refere  o  art.  1º  do  Substitutivo  nº  1,  os  termos  "a  deficiência  física  será

reconhecida"  por  "as  deficiências  a  que  se  refere  o  inciso  III  deste  artigo  serão
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reconhecidas".

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Sargento  Rodrigues,  Presidente  -  Elismar  Prado,  relator  -  Neilando  Pimenta  -

Marques Abreu.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.115/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, decorrente do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.200/2009,  “proíbe  a  fabricação  e  a

comercialização de pilhas não recarregáveis e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  de  sua

juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  nos termos do disposto no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  5/7/2011,  o  relator  apresentou  requerimento  solicitando  fosse  a  proposição

baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, a fim de que se manifestasse sobre a proposição em questão.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.

301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos

tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação

A proposta em tela pretende proibir a fabricação e a comercialização de pilhas e

baterias comuns e alcalinas não recarregáveis que contenham em sua composição

chumbo,  cádmio,  mercúrio,  lítio,  zinco,  manganês,  níquel  e  seus  compostos,

destinadas a quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos,

que  delas  necessitam  para  o  seu  funcionamento,  bem  como  as  destinadas  aos

produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma

não  substituível,  estando  ressalvadas  da  proibição as  pilhas  e  baterias  especiais

compostas pelos sistemas níquel-metal-hidreto, íons de lítio, lítio e zinco-ar e também
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as  do  tipo  botão  ou  miniatura,  utilizadas  em  aparelhos  de  baixo  consumo  e

equipamentos médicos. Por fim, dispõe que os fabricantes e os comerciantes deverão

tornar disponíveis ao consumidor mecanismos eficientes de coleta e descarte das

pilhas recarregáveis.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.200/2009, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  proposição.  Como  não

ocorreram mudanças constitucionais  que propiciassem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“Inicialmente, destacamos o seguinte fragmento de decisão emanada da Suprema

Corte referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.396:

‘O espaço de possibilidade de regramento pela legislação estadual, em casos de

competência concorrente, abre-se:

a) toda vez que não haja legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios

gerais, poderá a legislação estadual dispor;

b)  quando,  existente  legislação  federal  que  fixe  os  princípios  gerais,  caiba

complementação ou suplementação para o preenchimento de lacunas, para aquilo

que não corresponda à generalidade; ou ainda para a definição de pecualiaridades

regionais’.

Na citada  ação,  o  Supremo Tribunal  Federal  -  STF -  suspendeu  a  eficácia  de

dispositivos da Lei nº 2.210, de 2001, do Estado do Mato Grosso do Sul, que proibia o

uso,  a  fabricação,  o  ingresso  e  a  comercialização  de  amianto  no  território

matogrossense.

Guardadas  as  devidas  proporções,  o  projeto  em  estudo  apresenta  os  mesmos

problemas da citada lei do Mato Grosso do Sul, uma vez que já existe norma federal

que fixa princípios gerais para a produção e comercialização de pilhas e baterias no

território  nacional  bem como prevê critérios  e padrões para  o  seu gerenciamento

ambientalmente adequado.

Com efeito, a Lei Federal nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, estabelece,
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em seu art. 6º, § 1º, que os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de

sua  jurisdição,  elaborarão  normas  supletivas  e  complementares  e  estabelecerão

padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. O art. 8º, inciso VII, por sua

vez, confere ao Conama a competência de estabelecer normas, critérios e padrões

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao

uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.

O Conama, no uso das suas atribuições, editou a Resolução nº 401, de 2008, que

estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias

comercializadas  no  território  nacional  e  os  critérios  e  padrões  para  o  seu

gerenciamento ambientalmente adequado. Além de fixar os citados limites, a norma,

em seu art. 14, prevê que, nos materiais publicitários e nas embalagens de pilhas e

baterias, fabricadas no país ou importadas, deverão constar a simbologia indicativa

da destinação adequada, as advertências sobre os riscos à saúde humana e ao meio

ambiente,  bem  como  a  necessidade  de,  após  o  uso,  serem  encaminhadas  aos

revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada. Por fim, em seu art. 26,

dispõe que os fabricantes e importadores dos produtos em questão deverão conduzir

estudos para substituir as substâncias potencialmente perigosas neles contidas ou

reduzir o seu teor até os valores mais baixos viáveis tecnologicamente.

Assim  sendo,  não  vislumbramos  a  possibilidade  de  esta  Casa  dispor  sobre  a

matéria, uma vez que esta foi tratada em norma federal, que atende o fim almejado

no projeto”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.115/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.174/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em tela, resultante do

desarquivamento do  Projeto de Lei  nº  3.699/2009,  obriga “os  restaurantes,  bares,

lanchonetes, casas noturnas e os estabelecimentos congêneres a colocar lixeira com

cinzeiro na área da calçada em frente ao estabelecimento”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em análise  visa  a  obrigar  os  restaurantes,  bares,  lanchonetes,

casas noturnas e estabelecimentos congêneres a colocarem lixeira com cinzeiro na

área da calçada em frente ao estabelecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição da República, ao determinar a

divisão  de  competências  legislativas  entre  os  entes  federativos,  teve  em  conta,

precipuamente, as peculiaridades e o interesse das matérias envolvidas. Assim, as

questões que denotam interesse nacional estão inseridas no âmbito da competência

legislativa da União,  nos termos dos arts. 22 e 24 da Carta Magna. Aos Estados,

foram deferidas as matérias que encerram interesse regional, conforme os arts. 24 e

25,  §  2º,  da  Lei  Maior.  Aos  Municípios,  foram  destinadas  as  questões  que

apresentem, predominantemente, interesse local, conforme consta expressamente do

art. 30, inciso I, do texto constitucional.

É bem verdade que definir, com a precisão pela qual os juristas anseiam, quais são

efetivamente  as  matérias  de  interesse  local  a  serem  inseridas  no  rol  das

competências legislativas do Município é tarefa que desafia a doutrina. Nessa seara,

os autores já passaram a considerar que a pretensão racionalista de abarcar, no texto

constitucional, todas as hipóteses a que se aplica determinado princípio ou regra é,

em realidade, uma ilusão.

O  que  se  verifica  é  que  a  construção  dos  institutos  jurídicos  ocorre  de  forma

paulatina e incessante. O papel da evolução e consolidação jurisprudencial,  nesse
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tocante,  mostra-se  imprescindível  para  conseguirmos  interpretar  os  dispositivos

constitucionais em consonância com a finalidade imaginada pelo constituinte quando

da determinação do pacto federativo. Assim, caso observemos os posicionamentos

esboçados  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  -  ao  longo  de  suas  decisões,

perceberemos  que  questões  minudentes  ligadas  ao  funcionamento  e  à

regulamentação  dos  estabelecimentos  comerciais  inserem-se,  exclusivamente,  na

esfera  legislativa  dos  Municípios.  Consequentemente,  exclui-se,  nesse  caso,  a

atuação legislativa dos Estados.

Nessa trilha, o STF já sedimentou seu entendimento, expedindo, em caso similar, a

Súmula  645:  “é  competente  o  Município  para  fixar  o  horário  de  estabelecimento

comercial”.

Da mesma maneira, ao deparar com outra forma de regulamentação de uso de

calçadas,  a  Corte,  mais  uma  vez,  posicionou-se  pela  competência  exclusiva  do

Município, por se tratar de típico caso de interesse local. Trata-se de hipótese que

muito se assemelha à proposição em tela:

“Ementa:  constitucional.  Município:  competência:  imposição  de  multas:  veículos

estacionados sobre calçadas, meios-fios, passeios, canteiros e áreas ajardinadas. Lei

nº 10.328/87, do Município de São Paulo, SP. I. -  Competência do Município para

proibir o estacionamento de veículos sobre calçadas, meios-fios, passeios, canteiros

e áreas ajardinadas, impondo multas aos infratores. Lei nº 10.328/87, do Município de

São Paulo, SP. Exercício de competência própria ‘CF/67, art. 15, II, CF/88, art. 30, I ‘

que reflete exercício do poder de polícia do Município. II. - Agravo não provido. RE

191363 AgR / SP - SÃO PAULO. Julgamento: 03/11/1998”.

Em consonância com os argumentos citados, é mister atentar, ainda, para o fato de

que as calçadas situadas em vias públicas são bens públicos pertencentes não aos

Estados, mas sim aos Municípios. Consequentemente, regulamentar seu uso é tarefa

que se atribui, unicamente, aos entes municipais. É como se posiciona a balizada

doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

“Os  Municípios  não  foram  contemplados  com  a  partilha  constitucional  de  bens

públicos. Todavia, é claro que há vários destes bens que lhe pertencem. Como regra,

as ruas, praças, jardins públicos os logradouros públicos pertencem ao Município”.
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(Carvalho Filho, José dos Santos. “Manual de direito administrativo”. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2005, p. 850.)

É de mencionar que eventuais argumentos voltados a inserir o projeto de lei em tela

na esfera estadual, tendo em vista a competência do Estado referente a produção e

consumo,  nos  termos  do  art.  24,  inciso  V,  da  Constituição  da  República,  não

encontrarão nenhuma guarida.

Em  que  pese  o  fato  de  os  estabelecimentos  especificados  no  projeto  -  bares,

restaurantes,  lanchonetes,  entre  outros  -  prestarem,  de  fato,  um  atendimento  de

caráter consumerista, o objeto da proposição não se refere à relação de consumo

verificada, qual seja o fornecimento de bebidas e alimentos. Trata a proposição da

regulamentação do uso de um espaço público  -  calçada -,  tema que não denota

nenhuma ligação com o caráter de proteção ao consumidor.

Analisados os argumentos desenvolvidos, percebe-se que a proposição em estudo,

ainda que meritória em seu propósito regulamentador, não se encontra inserida no

âmbito de atuação do Estado, apresentando, portanto, vício de inconstitucionalidade.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.174/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Rosângela Reis  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  127/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “estabelece  diretrizes  e

parâmetros para a política remuneratória dos servidores públicos da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo,  fixa  data  anual  para  sua

aplicação e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
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Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1 que apresentou.

Agora, em razão de requerimento aprovado em Plenário, vem a proposição a esta

Comissão para exame de mérito.

Fundamentação

A proposição em exame visa a definir uma política remuneratória para os servidores

púbicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e militares do Poder

Executivo.  Desse  modo,  estatui  os  mecanismos  de  aplicação  da  política  e  as

condições  e  os  limites  fiscais  a  serem  observados  na  fixação  do  montante  de

recursos a ela destinados.

O projeto também cuida de reajuste geral anual previsto no “caput” do art. 24 da

Constituição  Mineira,  bem  como prevê  reajustes  salariais  de  cinco  por  cento  em

outubro de 2011 e em abril de 2012, para as carreiras que menciona.

Vários  dos  instrumentos  da  política  remuneratória  previstos  no  projeto,  como o

reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e sem

distinção  de  índices,  são  o  efeito  de  uma  reivindicação  histórica  dos  servidores

públicos estaduais  e já  estão previstos  no ordenamento jurídico vigente.  É válido

lembrar, conforme já mencionado pela Comissão de Administração Pública, quando

da  análise  da  matéria,  que  “a  instituição  de  uma  política  remuneratória  para  os

servidores do Poder Executivo foi um compromisso do governo do Estado assumido

expressamente no contexto da reforma administrativa, iniciada em 2003”.

É importante ressaltar que o inciso III do art. 66 da Constituição Estadual confere ao

Governador  do  Estado  a  iniciativa  para  propor  leis  que  promovam  alterações  na

política remuneratória e no regime jurídico dos seus servidores, as quais podem ser

realizadas  normalmente,  conforme  entendimento  pacífico  do  Supremo  Tribunal

Federal (MS 24.875, RMS 21.789).

De outra parte, o art. 39 da Constituição da República, com a redação dada pela

Emenda Constitucional  nº  19,  de  1998,  determina que a  fixação dos padrões  de
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vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório deverá observar a

natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem como os

requisitos para a investidura no cargo.

Vê-se  que  a  proposição  valoriza  os  servidores  estaduais,  aperfeiçoando  o  seu

regime  remuneratório,  propiciando,  assim,  maior  eficiência  do  setor  público  e

efetividade nos resultados das políticas públicas implementadas pelo Estado.

Assim  sendo,  e  considerando  que  o  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Administração  Pública,  aprimorou  a  redação  do  projeto,  resta-nos  tão  somente

manifestar a nossa anuência à proposição em estudo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.571/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

João Leite,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -  Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.593/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor  Xavier, a proposição em epígrafe estabelece

normas para comprovação de residência no âmbito do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/10/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme prescreve o art. 102, I, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto  sob  comento  determina  que,  no  âmbito  do  Estado,  a  declaração  de

próprio  punho  do  interessado  supre  a  exigência  de  comprovante  de  residência.

Determina ainda que a citada declaração deverá conter a exigência de ciência do
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interessado  de  que  a  falsidade  da  informação  implicará  consequências  jurídicas

previstas na legislação pertinente.

Se ocorrer recusa da declaração de próprio punho como prova de residência, tal

fato  sujeitará  o  infrator  às  penalidades  de  advertência  e  multa,  no  valor  de  500

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs -, na reincidência.

Segundo  o  autor  dessa  iniciativa  parlamentar,  o  objetivo  do  projeto  “é

desburocratizar o procedimento de comprovação de residência, facilitando a vida do

cidadão, desacreditado pela burocracia oficial  e pela iniciativa privada, no caso de

falta de conta em seu nome. A declaração de próprio punho do interessado suprirá a

exigência do comprovante de residência”.

Inicialmente, cabe ressaltar que, no âmbito federal, vige a Lei nº 7.115, de 1983, a

qual dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providências. O

art. 1º da mencionada lei determina a presunção de verdade da declaração destinada

a  fazer  prova  de  residência,  quando  firmada  pelo  próprio  interessado  ou  por

procurador bastante, entre outras matérias. Se tal declaração for falsa,  a norma o

sujeita às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Vê-se,  pois,  que  o  diploma federal  trata  apenas  da  presunção  de  verdade  de

declaração  feita  pelo  interessado,  caso  em  que  o  documento  mencionará

explicitamente a responsabilidade do declarante, matéria que se enquadra no campo

do Direito  Civil,  que, nos termos do art.  22, I,  da Constituição da República, é de

competência legislativa privativa da União.

O assunto tratado na proposição em comento, embora guarde certa semelhança

com o disposto na norma federal, não invade a esfera legislativa da União, pois, ao

estabelecer que a declaração de próprio punho do interessado supre a exigência de

comprovante  de  residência,  o  projeto  estabelece  uma  medida  administrativa  no

âmbito do Estado, não configurando regra de natureza civil. Assim, não há ofensa ao

sistema constitucional vigente, uma vez que é lícito ao Estado tratar das matérias que

não lhe sejam vedadas pela Constituição, conforme prescreve o art. 25, § 1º, da Lei

Maior.  Nesse  particular,  é  oportuno  assinalar  que  a  competência  do  Estado  na

Federação brasileira é de natureza residual ou remanescente, cabendo-lhe tratar de

todo assunto não reservado à União e aos Municípios.
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A título de exemplificação, o Distrito Federal e o Estado do Mato Grosso do Sul já

promulgaram  normas  com  essa  finalidade.  A Lei  nº  4.225,  de  2008,  estabelece

normas para a comprovação de residência no âmbito do Distrito Federal, e a Lei nº

4.082, de 2011, estabelece normas para comprovação de residência no âmbito do

Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul.  Ambas  as  leis  serviram  de  inspiração  para  a

elaboração do projeto em análise,  que basicamente reproduz o disposto naqueles

diplomas normativos.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.593/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - Bruno Siqueira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.616/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  tela  dispõe  sobre  a

cooperação entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –

Codemig – e os Municípios na construção e administração de distritos industriais.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa estabelecer que a Companhia de Desenvolvimento

Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –,  no  cumprimento  de  sua  missão

institucional,  preste  assistência  e  cooperação  técnica  aos  Municípios  para  o

planejamento,  a  construção  e  a  administração  de  distritos  industriais  e  áreas

destinadas à implantação de empresas que contribuam para a geração de emprego e
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renda no âmbito local e regional. Para tanto, o projeto autoriza a Codemig a doar

lotes  ou  terrenos  de  sua  propriedade,  existentes  em  distritos  industriais,  aos

Municípios em que estejam localizados.

Conforme o projeto, as doações autorizadas estão condicionadas ao cumprimento,

pelo Município donatário, de encargos consistentes em remissão de dívidas fiscais da

Codemig  incidentes  sobre  o  imóvel  doado  e  à  obrigação  de  manter,  a  qualquer

tempo, por si ou por terceiros adquirentes, a destinação do imóvel para fins industriais

e de aliená-lo somente a empresas cuja atividade seja compatível com o respectivo

distrito industrial.

A proposição  permite  ainda  que,  mediante  convênio,  a  Codemig  transfira  aos

Municípios  a  administração dos  atuais  distritos  industriais,  sub-rogando a  eles  os

direitos e as obrigações da referida entidade estadual constantes em contratos ou

escrituras de compra e venda ou de promessa de compra e venda, inclusive para

decidir  e aprovar projetos e fixar prazos para a sua implantação, autorizar futuras

transferências (pelos respectivos adquirentes) de terrenos já alienados e receber as

respectivas tarifas.

De  acordo  com  a  mensagem  enviada  pelo  Governador  do  Estado,  a  iniciativa

afigura-se  necessária  e  relevante  para  o  desenvolvimento  econômico  de  Minas

Gerais, pois promoverá a assistência e cooperação técnica do Estado, por intermédio

da Codemig, aos Municípios mineiros interessados em planejar e implantar distritos

industriais  em áreas próprias para instalação de empresas.  Ressalta ainda que a

destinação  de  áreas  específicas  para  implantação  de  empresas,  além  de

indispensável  à  criação  de  emprego  e  renda  e  ao  desenvolvimento  social,  é  de

grande relevância para o planejamento e a aplicação de políticas de uso e ocupação

do solo urbano.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou qualquer óbice à tramitação da matéria.

Uma das bases para o crescimento do Estado está na realização de investimentos

que  priorizem  o  setor  de  infraestrutura.  Investimentos  dessa  natureza  têm  um

importante impacto na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida da

população de menor renda, havendo uma correlação direta entre o aumento da oferta
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de empregos e o aumento de salários quando a economia cresce e se torna mais

eficiente  e  competitiva.  Nesse  sentido,  é  de  fundamental  importância  que  haja

interação entre o Estado e Municípios mineiros nas políticas de implantação de polos

industriais, visando à geração de emprego e renda.

A Codemig, empresa de economia mista cujo acionista majoritário é o Estado de

Minas Gerais, atua na realização de projetos, obras, serviços e empreendimentos,

com destaque para o setor de infraestrutura. Em sua página na internet, a empresa

ressalta que vários programas e ações empreendidos pela entidade voltam-se para o

desenvolvimento  dessa  logística,  deixando  claro  o  compromisso  de  promover  a

interiorização do desenvolvimento do Estado por meio do fomento industrial.

O trabalho de coordenação de estudos e de execução de projetos e obras voltados

à implantação de áreas industriais é realizado por meio de parcerias com prefeituras

municipais  e  entidades  privadas.  O  resultado  dessa  interação  é  a  presença

consolidada  de  mais  de  2.500  projetos  industriais  nos  52  distritos  industriais

implantados em diferentes regiões de Minas Gerais.

Por meio do aprimoramento da administração e da gestão de distritos industriais, o

projeto apresenta medidas que visam racionalizar e, por  conseguinte, dinamizar o

processo de implantação de distritos industriais em Minas Gerais.

Assim, entendemos que a proposição é oportuna e meritória,  pelo que deve ser

aprovada por esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.616/2011, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente e relator - Rômulo Viegas - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.616/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

cooperação entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –

Codemig – e os Municípios na construção e administração de distritos industriais.
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A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e  legalidade do projeto.  Em seguida,  a Comissão de Turismo,

Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  em  sua  análise  de  mérito,  opinou  pela

aprovação do projeto na sua forma original.

Agora  vem  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos

regimentais.

Fundamentação

A proposição  em  tela  visa  estabelecer  que  a  Companhia  de  Desenvolvimento

Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –,  no  cumprimento  de  sua  missão

institucional,  preste  assistência  e  cooperação  técnica  aos  Municípios  para  o

planejamento,  a  construção  e  a  administração  de  distritos  industriais  e  áreas

destinadas à implantação de empresas que contribuam para a geração de emprego e

renda no âmbito local e regional. O projeto ainda autoriza a Codemig a doar lotes ou

terrenos de sua propriedade, existentes em distritos industriais, aos Municípios em

que estejam localizados.

O  Governador  do  Estado,  em  sua  justificativa,  ressalta  que  a  proposição  é

necessária  e  relevante  para  o  desenvolvimento  econômico  do  Estado  de  Minas

Gerais,  pois  promoverá  a  assistência  e  a  cooperação  técnica  do  Estado,  por

intermédio  da  Codemig,  aos  Municípios  mineiros  interessados  em  planejar  e

implantar distritos industriais.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou qualquer óbice à tramitação da matéria. A Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo opinou que o projeto é meritório, destacando que uma

das bases para o crescimento do Estado está na realização de investimentos que

priorizem o setor de infraestrutura.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, qual seja analisar a repercussão

financeira das proposições, entendemos que não há óbice à sua tramitação. No que

tange  à  doação  de  imóveis,  cabe  ressaltar  que  a  transferência  de  domínio  de

patrimônio público deve ser precedida de autorização legislativa, por exigência do §



1177
____________________________________________________________________________

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito  Federal.  Esse  dispositivo  determina  que  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com autorização esta Assembleia.

Vale lembrar, como ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, que a Codemig

é  uma  empresa  pública  estadual  cujo  acionista  majoritário  é  o  Estado  de  Minas

Gerais,  tratando-se,  portanto,  de  uma entidade  da  administração  pública  indireta,

submetida ao regime jurídico de direito privado, porém também aos princípios que

regem o poder  público (art.  37, “caput”,  da Constituição Federal  de 1988).  Dessa

forma, por se tratar de uma entidade de direito privado, em regra, seus bens não

seriam de natureza pública, mas privados, o que tornaria desnecessária a autorização

legislativa para sua doação,  nos termos da inteligência do art.  18 da Constituição

Estadual e do art. 17, I, da Lei nº 8.666, de 1993 – Lei das Licitações.

No  entanto,  como  as  atividades  de  fomento  desenvolvidas  pela  Codemig  se

caracterizam  como funções  típicas  de  entidade  de  direito  público,  justificada  é  a

prudência do Poder Executivo em observar as regras exigidas pela Lei nº 8.666, de

1993,  e  pela  Constituição  do  Estado  quanto  à  destinação,  aos  domínios  dos

Municípios,  dos  bens  inicialmente  afetados  à  referida  atividade  pública  de

competência estadual.

Assim, por atender aos preceitos legais que versam sobre a matéria, o projeto de lei

em análise não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na lei

orçamentária, podendo, portanto, ser transformado em norma jurídica.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.616/2011, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Doutor  Viana  -  Antônio  Júlio  -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  130,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  autoriza  a  Companhia  de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – a constituir subsidiárias.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para receber parecer, nos termos do art. 188 do

Regimento Interno.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apreciou,  preliminarmente,  os  aspectos

jurídico, constitucional e legal da matéria,  nos termos regimentais,  concluindo pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.617/2011.

Quando  instada,  a  Comissão  de  Administração  Pública  analisou  o  mérito  da

proposição, opinando por sua aprovação, na forma original.

Cabe a esta Comissão apreciar o mérito da matéria, conforme prescreve o art. 102,

VII, “d” e “f”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise autoriza a Companhia de Desenvolvimento Econômico

de Minas Gerais – Codemig – a constituir subsidiárias com a finalidade de realizar

operações estruturadas de mercado relacionadas a seus direitos e ativos. Autoriza,

ainda, as subsidiárias a serem constituídas a participar de empresas privadas, nos

termos do art. 37, XX, da Constituição da República.

Como foi frisado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com

dispositivo da Constituição do Estado, as subsidiárias a serem criadas pela Codemig

integrarão, necessariamente, a administração indireta do Executivo, e, portanto, serão

submetidas aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa. Além

disso,  as  subsidiárias  somente  poderão ser  criadas  para  desempenhar  atividades

compatíveis com os objetivos institucionais da empresa primária, isto é, da Codemig,

não sendo admitido o exercício de atividade estranha àqueles objetivos,  conforme

estipula a Lei Federal nº 6.404, de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas.

Nesse sentido, cabe explicitar o conceito de operações estruturadas de mercado a

que se refere o texto da proposição no que trata da finalidade das subsidiárias a

serem  criadas.  Operações  de  finanças  estruturadas  são  aquelas  que  buscam
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financiamento ou mitigação de risco para uma determinada atividade econômica de

forma diferente das convencionais, tais como empréstimos, swap ou a emissão de

ações ou debêntures. As reduções de custos e riscos financeiros associados a essas

operações são obtidas através da transferência de riscos financeiros de um ou mais

ativos e da geração de liquidez pela emissão de títulos lastreados nesses ativos. Um

exemplo  clássico  dessas  estruturas  é  a  operação  de  securitização,  na  qual  a

transferência de risco é obtida a partir da cessão definitiva dos ativos.

Além disso, essas operações incluem estruturas que se utilizam da combinação da

tecnologia  da  securitização,  para a  geração de liquidez,  com a  de  derivativos  de

crédito,  para a transferência de risco de crédito.  Assim, as operações de finanças

estruturadas apresentam algumas características, tais como: I – a presença de ativos-

lastro  obtidos  a  partir  de  uma  cessão  definitiva  ou,  sinteticamente,  a  partir  de

derivativos de crédito; II – o uso de instrumentos de propósito específico para auxiliar

na segregação do risco de crédito dos ativos securitizados do risco de crédito da

instituição  que  os  originou;  e  III  –  a  presença  de  títulos  de  séries  ou  classes

diferentes,  obtidos  a  partir  do  fatiamento  –  tranching  –  do  risco  dos  ativos  que

lastreiam esses títulos.

A  Codemig  é  uma  empresa  pública  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico, em conformidade com o disposto no art. 12, VI, “b”, da

Lei Delegada nº 179, de 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura

da administração pública do Poder Executivo do Estado. Disposição análoga consta

no art.  153,  II,  “b”,  2,  da  Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  o qual  determina que a

companhia integra a área de competência daquela pasta, mediante vinculação.

Nos termos do art. 2º da redação original da Lei nº 14.892, de 2003, que alterou a

denominação e  o  objeto  da  Companhia  Mineradora  de  Minas  Gerais  –  Comig –,

criando a Codemig, compete a ela realizar, entre outras, as seguintes atividades: a

contratação ou a execução de projeto, obra, serviço ou empreendimento que atenda

ao objetivo de desenvolvimento do Estado; a realização de atividade de estímulo ao

desenvolvimento econômico do Estado, em caráter complementar; e a promoção de

estudos e projetos de industrialização, bem como a implantação e a operação de área

industrial  planejada,  em  local  considerado  estratégico  econômica  e  socialmente,
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respeitados os planos diretores municipais.

Posteriormente, a Codemig teve suas atribuições ampliadas pela Lei Estadual nº

18.375,  de  2009,  entre  as  quais  se  destacam  as  seguintes:  a  participação  em

empreendimento  econômico  em  parceria  com  empresas  estatais  ou  privadas;  a

contratação  de  parceria  público-privada,  observada  a  legislação  pertinente;  e  a

participação em empresa privada dos setores minerossiderúrgico e metalúrgico com a

qual  mantenha  parceria.  Essa  mesma  lei  atribuiu  explicitamente  à  Codemig  a

competência para a gestão patrimonial dos bens imóveis do Estado, na forma da lei,

além  de  enfatizar  sua  competência  para  o  beneficiamento,  a  industrialização,  a

exploração, o escoamento da produção e qualquer outra forma de aproveitamento

econômico de substância mineral, direta ou indiretamente.

No que tange à questão orçamentária, a criação de subsidiárias da Codemig não

trará impacto às finanças públicas, uma vez que os recursos financeiros necessários

à condução desse empreendimento advirão de fontes próprias da empresa primária.

De acordo com a ata de Assembleia Geral Extraordinária da Codemig, realizada em

28/12/2010, o valor do seu patrimônio líquido levantado em 30/11/2010 foi de R$1,9

bilhão, e o valor do seu capital social subscrito, na mesma data, foi de R$1,6 bilhão.

Ressalte-se que o Projeto de Lei nº 2.520/2011, atualmente em tramitação nesta

Casa, que trata do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2012-2015,

apresenta  o  Programa  Associado  256  –  Gestão  de  Negócios,  cuja  unidade

responsável é a Codemig,  com previsão de dotação orçamentária para o próximo

quadriênio de aproximadamente R$480 milhões, incluindo ações de implantação de

infraestrutura para áreas industriais, desenvolvimento mineral do Estado, projetos de

pesquisa e exploração de óleo e gás natural e de fomento a projetos de pesquisa e

implementação de parque tecnológico industrial  em áreas selecionadas do Estado.

Esse mesmo projeto de lei prevê um Programa Especial que inclui a Ação 7541 –

Programação a cargo da Codemig, cuja finalidade é viabilizar o aporte de recursos do

Tesouro  Estadual  na  Codemig,  tendo em vista  capitalizar  a empresa e garantir  o

alcance dos seus objetivos institucionais.

Diante do exposto, nota-se a estratégia governamental de promover a intervenção

no domínio econômico, com ênfase na propulsão de empreendimentos produtivos
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portadores de intensidade tecnológica, energeticamente eficientes e que apresentem

vantagens comparativas dinâmicas do ponto de vista do retorno sobre o investimento.

Se  bem  conduzida,  essa  estratégia  pode  impactar  positivamente  a  geração  de

riqueza no Estado, com adequada distribuição territorial de investimentos que busque

ampliar o desenvolvimento econômico regional pela via da atuação do Estado como

indutor de crescimento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.617/2011, no

1º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

João Leite, Presidente – Tenente Lúcio, relator – Sebastião Costa – Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Por meio da Mensagem nº 137/2011, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que “fixa o efetivo da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais – PMMG – para o ano de 2011”.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda

nº 1, que apresentou.

Posteriormente,  a  Comissão  de  Administração  Pública  emitiu  parecer  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão anterior.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende fixar o efetivo da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais – PMMG – em 51.669 militares para o ano de 2011, distribuídos nos

cargos  de  oficiais  e  praças,  conforme  os  quadros  constantes  no  anexo  que  a

acompanha.

Conforme a exposição de motivos do Governador do Estado, o projeto de lei busca

adequar o efetivo da PMMG às previsões de promoção para dezembro de 2011 e de
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novos  ingressos  em  2012,  sem,  contudo,  alterar  o  quantitativo  total  de  cargos

existentes nos quadros da corporação.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição,  mas  apresentou-lhe  a  Emenda  nº  1,  com  a  qual  concordamos.  A

alteração pretende atender a solicitação do Governador, que, por meio da Mensagem

nº 153/2011, encaminhou a esta Casa Legislativa proposta de emenda com o objetivo

de  adequar  o  efetivo  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  aos  dispositivos  da  Lei

Complementar nº 95, de 2007.

A Comissão  de  Administração  Pública,  em  sua  análise  de  mérito,  destacou  as

alterações nos quadros propostos e opinou pela aprovação do projeto de lei com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão anterior.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão financeira das proposições, ressalta-se que o Governo do Estado, por

meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, encaminhou o

Ofício nº 842/2011 informando que “o impacto financeiro potencial correspondente ao

valor total da remuneração dos cargos criados, subtraído da remuneração de todos

os cargos extintos, corresponde a R$674.263,32 (seiscentos e setenta e quatro mil

duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) mensais e R$8.950.410,20

(oito milhões novecentos e cinquenta mil quatrocentos e dez reais e vinte centavos)

anuais, produzindo efeitos sobre a folha de pagamento somente a partir de 2012”.

Informa,  ainda,  nos  termos  do  referido  ofício,  que  “os  acréscimos  à  folha  de

pagamento de pessoal do Poder Executivo,  em virtude da alteração no efetivo do

CBMMG prevista na [proposta de] emenda estão em conformidade com os limites das

despesas  determinados  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal”.  Além  disso,  na

Mensagem nº 137/2011, o Governador do Estado informa que “conforme exposição

de motivos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os valores de impacto

financeiro” decorrentes da alteração no efetivo da PMMG prevista no projeto de lei

original “foram aprovados de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária

e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas  determinados  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal”.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.661/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

João Leite, Presidente – Tenente Lúcio, relator – Sebastião Costa – Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.726/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado, o Projeto de Resolução

nº 2.726/2011 institui a Política de Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência ou

Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 3/12/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  institui  a  Política  de  Acessibilidade  para  a  Pessoa  com

Deficiência ou Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa. Tal política

fundamenta-se  nas  seguintes  diretrizes,  entre  outras:  adoção  de  medidas  para

assegurar  às  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida  o  acesso,  em

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico e à informação,

identificando e  eliminando obstáculos  e  barreiras;  consideração da autonomia,  da

independência e da segurança da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida na

elaboração  e  implementação  de  projetos  e  ações  no  âmbito  da  Assembleia

Legislativa,  tendo  como  princípios  a  acessibilidade,  o  atendimento  prioritário  e

apropriado  e  o  respeito  pelas  diferenças;  adoção  de  medidas  para  promover  a

conscientização da sociedade sobre as condições das pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida, assim como sobre suas capacidades e contribuições; adoção de

medidas para combater estereótipos e qualquer tipo de discriminação em relação a
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pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Ainda  segundo  o  projeto,  a  formulação,  a  implementação  e  a  manutenção  das

ações de acessibilidade terão como premissas a priorização das necessidades,  a

programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações,

bem  como  o  planejamento,  de  forma  continuada  e  articulada,  entre  os  órgãos

envolvidos.

O descumprimento da norma que se pretende instituir sujeitará o infrator à multa

pecuniária de 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais.

Sob o prisma jurídico-constitucional,  é  preciso ressaltar  que nosso ordenamento

jurídico dispensa um tratamento diferenciado às pessoas com deficiência, com vistas

à efetivação do princípio da igualdade. Com efeito, a concretização do princípio da

igualdade substancial pressupõe, muitas vezes, tratar desigualmente os desiguais, na

medida  de  sua  desigualdade.  Busca-se,  pois,  conferir  um  tratamento  jurídico

preferencial  aos  hipossuficientes,  como  uma  espécie  de  compensação  ante  as

inescapáveis desvantagens que enfrentam na realidade prática.

Assim  é  que  o  art.  227,  §  1º,  II,  da  Constituição  da  República  estabelece

expressamente que compete ao  Estado a “criação de programas de prevenção e

atendimento especializado para os portadores de deficiência,  sensorial  ou mental,

bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e

serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”.

Por seu turno, o § 2º do mencionado artigo determina que “a lei disporá sobre normas

de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de

veículos  de  transporte  coletivo,  a  fim  de  garantir  acesso  adequado  às  pessoas

portadoras de deficiência”.

Com  o  propósito  de  conferir  densidade  normativa  a  esses  comandos

constitucionais, o legislador estadual editou a Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso

público. Para regulamentar tal diploma legal,  foi  editado o Decreto nº 43.926, que

instituiu o Programa Acessibilidade Minas.

É  oportuno  ainda  citar  a  Lei  nº  14.925,  de  2003,  que  assegura  o  atendimento
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prioritário  às  pessoas com deficiência física  em supermercados,  hipermercados  e

estabelecimentos congêneres.

Em todos os exemplos citados, temos provimentos legislativos que visam promover

a integração social das pessoas com deficiência física. O mesmo propósito anima o

projeto em exame. Trata-se, em última análise,  de assegurar a integração dessas

pessoas  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado.  Como se  trata  de  uma

política de acessibilidade a ser instituída na seara do Poder Legislativo, o instrumento

normativo próprio para fazê-lo haveria de ser a resolução, prescindindo-se, portanto,

da sanção do Chefe do Poder Executivo. Assim, adotou-se a proposição normativa

adequada.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Resolução nº 2.726/2011.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bosco - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.727/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “institui a Bolsa

São Francisco com o objetivo de incentivar e propagar tecnologias sociais junto às

comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/12/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A  proposição  em  epígrafe  cria  a  Bolsa  São  Francisco,  destinada  a  agentes

comunitários ribeirinhos do Rio São Francisco que, no desempenho de tecnologias

sociais, sejam capazes de promover a formação, a integração e a difusão de valores,
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interesses  e  saberes  das  populações  local  e  regional,  com o  objetivo  de  difundir

métodos  potencialmente  redutores  das  desigualdades  socioeconômicas  e

fomentadores  do  desenvolvimento  sustentável.  Os  agentes  beneficiários  da  Bolsa

São  Francisco  serão  pessoas  naturais  devidamente  cadastradas  e  admitidas  em

projeto  de  ação  governamental  voltado  para  o  estímulo  e  a  propagação  de

tecnologias sociais identificadas na cultura e nas práticas das populações ribeirinhas

do Rio São Francisco.

O art. 2º da proposição define tecnologia social como sendo as técnicas, práticas ou

metodologias constituídas pelo conhecimento resultante da vivência e da experiência

locais ou regionais e utilizadas por pessoas da localidade na produção, circulação,

repartição e consumo de produtos ou serviços que refletem, de modo sustentável e

inovador,  a  integração  dos  membros  da  comunidade,  entre  si  e  junto  ao  meio

ambiente, no intuito de solucionar seus problemas, de satisfazer suas necessidades

socioeconômicas,  de  fomentar  a  inclusão  social  e  de  promover  a  melhoria  das

condições de vida.

De  acordo  com  o  art.  3º  da  proposição,  a  Bolsa  São  Francisco  consiste  na

concessão,  pelo  Estado,  de  incentivo  financeiro  a  trabalhadores  e  agentes

comunitários ribeirinhos do Rio São Francisco que sejam promotores de tecnologias

sociais passíveis de serem reproduzidas em âmbito local e regional, com o objetivo

de fomentar e difundir ações, programas e projetos comunitários de tecnologia social

que visem a racionalizar o uso de recursos da região; proteger e preservar as áreas

ribeirinhas do Rio São Francisco; agregar valor aos produtos, serviços e processos de

produção da região; aplicar e aprimorar técnicas que promovam a sustentabilidade

social da população ribeirinha; construir e aplicar metodologias capazes de integrar

valores, interesses e saberes da população ribeirinha, tendo em vista a redução das

desigualdades  econômicas  e  sociais  e  a  promoção  da  sustentabilidade social  da

população local;  desenvolver  metodologias  que garantam o desenvolvimento  local

sustentável,  bem  como  a  sua  apropriação  pela  população  ribeirinha;  ampliar  a

participação da população ribeirinha nos processos de construção de conhecimento;

e garantir, de maneira sustentável, a qualidade de vida da população. Além disso,

propõe-se  a  incentivar  a  realização  de  estudos  e  pesquisas  para  a  melhoria  do



1187
____________________________________________________________________________

aproveitamento dos recursos da região, principalmente no ciclo de cheia e vazante,

tendo em vista o desenvolvimento sustentável, a redução das desigualdades sociais e

a superação da pobreza da região.

Segundo  o  art.  4º,  a  concessão  do  incentivo  financeiro  está  condicionada  à

aprovação de projetos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais  –  Fapemig –,  nos  termos  do regulamento,  que definirá  os  procedimentos,

critérios  e  priorizações  para  a  concessão  do  incentivo,  bem  como  a  forma  de

monitoramento e avaliação.

Os  recursos  para  a  concessão  do  referido  incentivo  serão  provenientes  de

consignação na Lei Orçamentária Anual e créditos adicionais; doações, contribuições

ou  legados  de  pessoas  físicas  e  jurídicas,  públicas  ou  privadas,  nacionais  ou

estrangeiras;  dotações  de  recursos  de  outras  origens;  e  dotações  e  recursos

destinados da Fapemig.

Feitas essas considerações, passemos à análise do projeto.

As tecnologias sociais destinam-se a resolver problemas sociais e a promover o

desenvolvimento  socialmente  justo  e  ambientalmente  sustentável.  Envolvem

atividades relacionadas a ciência, tecnologia e inovação com o fim de estreitar  as

relações entre a tecnologia e as demandas sociais para melhoria de qualidade de

vida da população. Assim, tecnologia social pode ser definida como um conjunto de

técnicas e procedimentos,  produtos e metodologias reaplicáveis,  desenvolvidas na

interação com a comunidade e que representam soluções para a inclusão social, a

sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida.

O acesso à tecnologia social vincula-se ao direito à educação e ao conhecimento.

Por se voltar para a resolução de problemas concretos, ela também se vincula ao

direito à vida e a condições dignas de existência. Estando no campo dos direitos, o

acesso à tecnologia social está diretamente relacionado com o direito de acesso ao

conhecimento e ao patrimônio científico, tecnológico e cultural da humanidade. Não

se pode olvidar, ademais, que o projeto contribui para a proteção do meio ambiente,

do patrimônio histórico e cultural e para a promoção da sustentabilidade ambiental e

social na região.

Assim, do ponto de vista formal, não vislumbramos impedimento à tramitação da
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proposição.  Inicialmente,  observamos  que  não  há,  na  espécie,  óbice  à  iniciativa

legislativa governamental. No que se refere à competência legislativa, com respaldo

no  art.  24,  incisos  VI,  VII  e  VIII,  da  Constituição  da  República,  o  Estado,

concorrentemente com a União, encontra-se autorizado a legislar sobre o tema. Vale

dizer  que,  nesta  seara,  nos  termos  dos  §§  1o  a  4o  do  mesmo  artigo,  a  União

restringir-se-á a editar o regramento geral sobre esta temática, cabendo aos Estados

membros  suplementar  essas  normas  para  atender  às  suas  particularidades  bem

como editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por

lei federal. Ademais, o projeto também encontra fundamento nas normas prescritas

nos  arts.  211  e  seguintes  da  Constituição  mineira,  que  tratam  da  promoção  e

incentivo, pelo Estado, do desenvolvimento científico, da pesquisa, da difusão e da

capacitação tecnológica.

Não  podemos  deixar  de  mencionar,  por  fim,  que  o  projeto  confere  densidade

normativa, entre outros, aos preceitos estabelecidos no art. 3º, incisos I, III e IV, da

Carta  da  República,  segundo  os  quais  constituem  objetivos  fundamentais  da

República  Federativa  do  Brasil  construir  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária,

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais

e promover o bem de todos.

Portanto, em uma análise preliminar, quanto aos aspectos formais de juridicidade,

legalidade e juridicidade, cuja análise compete a esta Comissão, podemos afirmar

que não há óbice à tramitação da matéria nesta Casa. Cabe-nos apenas mencionar

que os aspectos financeiros bem como os relativos à conveniência e oportunidade da

proposição  serão  devidamente  analisados  pelas  comissões  competentes,  no

momento oportuno.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.727/2011.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa , Presidente – Luiz Henrique, relator– Bruno Siqueira – Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.727/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.727/2011 institui a Bolsa

São Francisco com o objetivo de incentivar e propagar tecnologias sociais junto às

comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 102, IX, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  achamos  pertinente  fazer  um  breve  comentário  sobre  o  tema

“tecnologia social”, cujo conceito surgiu no País em 2004, a partir de trabalho coletivo

que contou com a participação de diversas instituições e movimentos da sociedade

civil, órgãos públicos e entidades de ensino e pesquisa. Na ocasião, tecnologia social

foi definida como “conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas

e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam

soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida”. Tecnologia social

pode também ser entendida como “todo produto, método, processo ou técnica criados

para  solucionar  algum  tipo  de  problema  social  e  que  atendam  aos  quesitos  de

simplicidade,  baixo  custo,  fácil  aplicabilidade  e  impacto  social  comprovado”.

Tecnologias  sociais  podem  surgir  no  seio  de  comunidades  ou  no  ambiente

acadêmico. Podem ainda aliar saber popular e conhecimento técnico-científico.

Como exemplos  de  tecnologia  social  citamos  o  soro  caseiro,  mistura  de  água,

açúcar  e  sal,  que  combate  a  desidratação  e  reduz  a  mortalidade  infantil;  a

multimistura, complemento alimentar largamente utilizado no combate à desnutrição;

e as cisternas de placas pré-moldadas, já bastante disseminadas em comunidades

rurais do semiárido brasileiro,  que servem de reservatório para acumular água de

chuva e proporcionar o abastecimento durante o período de seca.

O projeto de lei em análise cria a Bolsa São Francisco, que, basicamente, é um

incentivo  financeiro  que  o  Estado  poderá  conceder  a  trabalhadores  e  agentes

comunitários ribeirinhos do Rio São Francisco que atuem na promoção de tecnologias

sociais passíveis de serem reproduzidas em âmbito local e regional. Aqui, tecnologia
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social  é  definida  como  “técnicas,  práticas  ou  metodologias  constituídas  pelo

conhecimento resultante da vivência e da experiência locais ou regionais e utilizadas

por pessoas da localidade na produção, circulação, repartição e consumo de produtos

ou serviços que refletem, de modo sustentável e inovador, a integração dos membros

da comunidade,  entre si  e  junto  ao meio  ambiente,  no intuito  de solucionar  seus

problemas,  de  satisfazer  suas  necessidades  socioeconômicas,  de  fomentar  a

inclusão social e de promover a melhoria das condições de vida”.

A  proposição  também  especifica  as  linhas  de  ações,  programas  e  projetos

comunitários  de  tecnologia  social  passíveis  de  serem  apoiados,  como  a

racionalização do uso de recursos da região, a proteção e preservação do Rio São

Francisco,  a  agregação  de  valor  a  produtos,  serviços  e  processos  produtivos,  o

desenvolvimento de metodologias que garantam o desenvolvimento local sustentável

e  sua  apropriação  pela  população  ribeirinha,  a  realização  de  pesquisas  para  a

melhoria do aproveitamento dos recursos da região, especialmente no ciclo de cheia

e vazante do São Francisco, entre outros. Além disso, a concessão da Bolsa São

Francisco condiciona-se aos seguintes preceitos:

os beneficiários serão pessoas naturais devidamente cadastradas e admitidas em

projeto  de  ação  governamental  voltado  para  o  estímulo  e  a  propagação  de

tecnologias sociais identificadas na cultura e nas práticas das populações ribeirinhas

do Rio São Francisco;

os projetos deverão ser aprovados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais – Fapemig –;

os procedimentos,  critérios e priorizações para a concessão do incentivo, assim

como a sua forma de monitoramento e avaliação, serão definidos em regulamento.

A proposição  ainda  prevê  as  fontes  de  recursos  que  custearão  esse  incentivo

financeiro e atribui competências para a Fapemig em relação à obtenção de soluções

para o desenvolvimento social e à melhoria das condições de vida da população, a

partir da conciliação entre saberes populares e conhecimento técnico-científico.

Como se percebe, o foco da proposição é estabelecer um mecanismo financeiro

que não apenas estimule a geração e a difusão de conhecimentos, mas que também

garanta  a  formação  e  a  atuação  de  agentes  comunitários  para  que  esses
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conhecimentos sejam efetivamente incorporados pelas comunidades ribeirinhas do

Rio São Francisco.

Nesse contexto,  é  oportuno ressaltar  que esta  Casa,  dentro de sua carteira de

projetos  para  o  biênio  2011-2012  relacionados  ao  Direcionamento  Estratégico

Assembleia 2020, vem desenvolvendo o projeto Cidadania Ribeirinha, o qual prevê a

realização  de  ações  também  focadas  no  desenvolvimento  sustentável  de

comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco,  situadas em Municípios  da região

Norte  do  Estado.  Um dos  eixos  desse  projeto  é  a  formação  e  a  capacitação de

agentes  multiplicadores,  assim  como  o  fortalecimento  da  ação  comunitária

sustentável e autônoma. Assim, se aprovada a matéria em análise, esse e outros

projetos de ação social poderão contar com recursos do Bolsa São Francisco.

Portanto, o projeto encaminhado pelo Governador a esta Casa merece nosso apoio,

pois  o  Estado  passará  a  contar  com  mais  um  instrumento  para  se  promover  a

melhoria das condições socioeconômicas, ambientais e de qualidade de vida em uma

extensa região que ainda apresenta elevados índices de pobreza, de exclusão social

e de degradação ambiental.

Entretanto, com o intuito de dar maior clareza à natureza dos projetos de tecnologia

social,  ao rol  de  pessoas  a serem beneficiadas  e aos proponentes de  projetos  à

Fapemig, apresentamos as Emendas nºs 1 a 4 ao final deste parecer.

Conclusão,

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.727, de 2011, no

1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  – Fica criada a Bolsa São Francisco,  destinada a agentes comunitários

ribeirinhos  do  Rio  São  Francisco  que  atuem  em  programas  de  desenvolvimento,

promoção e difusão de tecnologias sociais.”.

EMENDA Nº 2

No parágrafo único do art. 1º, suprima-se a expressão “de ação governamental”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art.  1º o seguinte § 2º,  passando o parágrafo único a vigorar
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como §1º.

“Art. 1º – (…)

§ 2º – Fica vedada a concessão do benefício de que trata o “caput”  a agentes

políticos e a servidores e funcionários públicos da administração direta e indireta da

União, do Estado e dos Municípios.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art.  4º o seguinte § 1º,  passando o parágrafo único a vigorar

como § 2º.

“Art. 4º – (…)

§ 1º – Os projetos a que se refere o “caput” poderão ter como proponentes:

I – órgãos dos poderes públicos estaduais e municipais;

II – entidades não governamentais formalmente constituídas e com objetivos afins

ao projeto a ser desenvolvido.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.728/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 155/2011, o projeto de lei em epígrafe institui gratificação especial de

serviço de segurança devida aos militares e policiais civis que estejam à disposição

do Tribunal de Justiça e aos militares à disposição do Tribunal de Justiça Militar.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/12/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Administração Pública.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  pretende instituir  a  gratificação especial  de serviço  de

segurança a ser paga aos militares e policiais civis que, no exercício de suas funções,
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estejam à disposição do Centro de Segurança Institucional – Cesi – do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais e aos militares que, também no exercício das suas

funções, estejam à disposição do Gabinete de Segurança Institucional – Gaseg – do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

O art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 85, de 2005, criou o Cesi, vinculado à

Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  sob  a  supervisão  de  desembargador,  com  a

atribuição de implementar ações estratégicas de segurança dos magistrados e dos

servidores do Poder Judiciário.

Já o Gaseg foi criado por meio da Resolução nº 88, de 2010, do Pleno do Tribunal

de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujas  atribuições  consistem  no

assessoramento da Presidência do Tribunal de Justiça Militar, no planejamento e na

implementação  de  políticas  e  estratégias  de  atuação  dos  militares  do  Estado  de

Minas Gerais requisitados para prestar serviços junto à Justiça Militar.

A gratificação foi fixada em percentual equivalente a 40% do vencimento básico do

policial civil ou militar, não se incorporando para qualquer efeito à sua remuneração,

nem mesmo sendo computada ou acumulada para o cálculo de acréscimos ulteriores.

Por fim, a proposição estabelece que as despesas decorrentes da sua aplicação

correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Justiça e

ao Tribunal Militar.

Apresentada essa breve síntese, passamos a opinar sobre a questão.

Inicialmente,  quanto  ao  aspecto  da  competência  legislativa,  entendemos  que  a

matéria em questão – remuneração dos servidores públicos policiais militares e civis

estaduais – encontra-se dentro das atribuições do Estado membro, nos termos do art.

61, VIII, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A proposição observa ainda o disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal

de  1988,  o  qual  exige  que  a remuneração dos servidores públicos  somente  seja

fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.

Quanto ao aspecto da iniciativa, vale lembrar que, nos termos do art. 66, inciso III,

da Constituição Estadual, a matéria fixação da remuneração dos cargos e funções

públicas da administração direta, autárquica e fundacional é exclusiva do Governador

do Estado. Sendo assim, é correta a deflagração do processo legislativo pelo Chefe
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do Poder  Executivo,  visto  que a  proposição nitidamente  altera  a  remuneração de

policiais civis e militares que se encontram em situação de cessão ao Poder Judiciário

de Minas Gerais.

A instituição da gratificação é uma forma de dar aplicabilidade ao disposto no art.

39,  §  1º,  inciso  I,  da  Constituição  Federal  de  1988.  Isso  porque  a  proposição

considera que a cessão do servidor e do militar para o exercício de atividades perante

o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar amplia o grau de complexidade e

responsabilidade  das  atribuições  dos  cargos,  justificando-se  o  acréscimo

remuneratório por meio da gratificação ao longo da sua duração.

A proposição observa o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988, já que

em seu art. 3º prevê expressamente que os acréscimos pecuniários da gratificação

não  serão  computados  nem  acumulados  para  fins  de  concessão  de  acréscimos

ulteriores, não se incorporando à remuneração dos servidores.

Quanto ao aspecto orçamentário-financeiro, o Governador do Estado, por meio da

Mensagem nº 162, de 2011, declara que os valores de impacto financeiro decorrentes

das  alterações  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade  financeira  e

orçamentária e são compatíveis com os limites de despesas determinados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Por fim, quanto ao art. 4º da proposição, entendemos que a sua redação merece

alterações. O referido dispositivo estabelece que as despesas decorrentes da sua

aplicação correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de

Minas Gerais. A nova redação visa deixar claro que o pagamento da gratificação fica

condicionado à prévia existência de  dotação orçamentária que a respalde.  Sendo

assim, sugerimos a Emenda nº 1.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.728/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 4º a seguinte redação:

“Art.  4º – O pagamento da gratificação de que trata esta lei  fica condicionado à
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existência de dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais e ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator – Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 90/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe dá nova

redação ao inciso III do art. 13 da Lei nº 14.941, de 29/12/2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos

– ITCD.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e agora retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende ampliar o prazo de pagamento do ITCD por meio da

alteração do inciso III do art. 13 da Lei nº 14.941, de 2003, segundo o qual o imposto

será pago na dissolução da sociedade conjugal, sobre o valor que exceder à meação,

transmitido de forma gratuita, no prazo de 15 dias contados da data em que transitar

em julgado a sentença.

Conforme asseverado em 1º turno, não há óbices do ponto de vista da juridicidade,

constitucionalidade e legalidade e nem do ponto de vista financeiro-orçamentário à

aprovação da matéria.

No que tange ao mérito, de fato o prazo vigente de 15 dias é extremamente exíguo,

fazendo com que cidadãos envolvidos no processo quase sempre percam o prazo e

sejam penalizados com a aplicação de multas. Deve-se lembrar, no entanto, que o

prazo  definido  em  lei  só  corre  depois  de  expirado  o  prazo  para  interposição  de

recursos,  ou  seja,  somado  ao  prazo  recursal,  já  se  garante  tempo  suficiente  ao

contribuinte  para  ciência  dos  valores  devidos  conforme decisão judicial.  Por  essa

razão, acreditamos que um prazo de 30 dias contados da data em que transitar em

julgado a sentença seria  suficiente.  Tal  proposta está inserida  no substitutivo que
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apresentamos  ao  final  desta  peça  opinativa,  atendendo  ao  princípios  da

proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam os atos da administração pública.

O substitutivo que apresentamos procura, ainda, contribuir para a viabilização de

novos empreendimentos da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais –

Cohab – MG – por meio da extensão, para as doações efetuadas pelo poder público

a essa companhia, da isenção do ITCD prevista para a doação de imóvel efetuada

pelo  poder  público ao particular,  no  âmbito  de  programa habitacional  destinado a

pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública. Como a Cohab

integra a administração indireta do Estado, não há que falar em renúncia de receita.

Da mesma forma, o substitutivo propõe estender a isenção do pagamento do ITCD

sobre o imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais  –  Codemig  –,  com a  finalidade  de contribuir  para  o

desenvolvimento econômico do Estado.

O  substitutivo  estabelece  que  as  entidades  de  previdência  complementar,

seguradoras e instituições financeiras prestarão informações ao Estado sobre planos

de  previdência  privada  e  seguro  de  pessoas  físicas  administrados  por  elas,  para

garantir ao Fisco estadual o acesso aos dados necessários para apuração e cobrança

do  ITCD.  Finalmente,  o  Substitutivo  nº  1  propõe  que  a  entidade  de  previdência

complementar, a seguradora ou a instituição financeira que descumprir a obrigação

prevista no art. 20-A sujeita-se a multa de 5.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais – Ufemgs –, na hipótese de omissão em documento entregue ao Fisco, por

plano de previdência privada ou seguro, e de 50.000 Ufemgs, na hipótese de falta de

entrega de informações.

Em razão do acima exposto apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 90/2011, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis e doação de Quaisquer Bens ou Direitos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O inciso II do art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a

vigorar acrescido da seguinte alínea “d”, ficando o artigo acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 3º (…)

II - (…)

d) de imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais – Codemig –, desde que destinado à instalação ou à

ampliação de empreendimentos no Estado, nos termos do regulamento.

(...)

§ 4º – A isenção de que trata a alínea “b” do inciso II do “caput” deste artigo aplica-

se ao bem imóvel doado pelo poder público à Companhia de Habitação do Estado de

Minas  Gerais  –  Cohab-MG  –,  no  âmbito  do  programa  habitacional  destinado  a

pessoas de baixa renda; no âmbito do programa Promorar-Militar, com recursos do

Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –,

instituído pela Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008; e, no âmbito do Programa

Lares Geraes – Segurança Pública – PLSP –, nos termos do regulamento.”.

Art. 2º – O inciso III do art. 13 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)

III – na dissolução da sociedade conjugal,  sobre o valor que exceder à meação,

transmitido  de  forma  gratuita,  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  em  que

transitar em julgado a sentença;”.

Art. 3º - A Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 20-A:

“Art. 20-A – As entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições

financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência privada e seguro

de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL –, Vida

Gerador de Benefício Livre – VGBL – ou outra semelhante, sob sua administração,

nas formas e condições previstas em regulamento.”.

Art. 4º – A Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B – A entidade de previdência complementar, a seguradora ou a instituição
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financeira que descumprir a obrigação prevista no art. 20-A sujeita-se a multa de:

I – 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por plano

de previdência privada ou seguro, na hipótese de omissão em documento entregue

ao Fisco;

II – 50.000 (cinquenta mil) Ufemgs, na hipótese de falta de entrega de informações.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente – João Vítor  Xavier, relator – Antônio Júlio – Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.061/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.061/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.746/2008,  “dispõe  sobre  lançamento  de

gordura  ou óleo  vegetal  utilizados na fritura  de alimentos nos  encanamentos que

interligam a rede coletora de esgotos”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VIII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  instituir  política  pública  com  vistas  ao

beneficiamento de resíduos de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal de uso

culinário.  Os principais  objetivos  dessa política são:  proteger  a  saúde;  prevenir  a

contaminação dos solos e dos recursos hídricos; evitar  danos à rede de esgotos;

informar a população quanto aos malefícios do despejo desses produtos na natureza;

incentivar  projetos  de  beneficiamento  e  criar  mecanismos  que  favoreçam  a

exploração econômica desses resíduos.

Em nossa análise no 1º turno, opinamos pela aprovação da matéria na forma de um

novo  substitutivo  contendo  as  disposições  mais  relevantes  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ –, e dos Projetos de Lei
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nºs 1.468 e 1.736/2011, anexados ao projeto em análise. O Plenário e a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária – FFO – referendaram nossa opinião, sendo

que esta última informou que, do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto

não cria novas despesas. Reiteramos a importância da proposição e recomendamos,

novamente, a sua aprovação pelos parlamentares desta Casa.

Na oportunidade, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno com o

objetivo de permitir  ao Estado o exercício de um controle mais adequado e eficaz

sobre a geração, a disposição, o armazenamento e o transporte de resíduo sólido

Classe I – Perigosos – e Classe II-A, Não Inertes, com elevado potencial de risco

para a saúde e o meio ambiente.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

1.061/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário, regida pelos fundamentos e diretrizes

da Política Estadual de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei nº 18.031, de 2009, tem

como objetivos:

I – proteger a saúde;

II – prevenir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;

III – evitar danos à rede coletora de esgoto e de drenagem de água pluvial;

IV – informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de

restos de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário na rede de

esgoto e as vantagens múltiplas dos processos de seu beneficiamento;

IV – incentivar projetos de beneficiamento de restos de óleos e gorduras de origem

vegetal ou animal de uso culinário;

V – criar mecanismos que favoreçam a exploração econômica de restos de óleo e

gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário, desde a coleta, o transporte e a
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revenda, até os processos industriais de sua transformação.

Parágrafo único – Para os  fins  desta lei  e  da  Lei  nº  18.031,  de 2009,  óleos e

gorduras de origem vegetal ou animal, de uso culinário, doméstico ou comercial, são

resíduos  sólidos  especiais  e  necessitam  de  procedimentos  especiais  para  seu

recolhimento, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada,

sujeitando-se ao que dispõe a Lei nº 13.766, de 2000.

Art.  2º  –  Para  os  fins  desta  lei,  entendem-se  por  Política  Estadual  de  Coleta,

Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal de Uso

Culinário as ações desenvolvidas pelo poder público com a finalidade de incentivar a

participação do meio empresarial e do terceiro setor na coleta, no beneficiamento e

no  descarte  ambientalmente  adequado  de  resíduos  de  óleo  e  gordura  de  uso

culinário, como:

l  –  o  apoio  estratégico  para  o  aprimoramento  da  atividade  econômica e  social

voltada para a coleta, o tratamento e a reciclagem de resíduos de gordura e óleo de

uso alimentar;

II  –  o  desenvolvimento  de  campanhas  educativas  para  a  conscientização  da

sociedade sobre  os  riscos de danos ambientais  oriundos do descarte inadequado

desses resíduos na natureza e sobre as  vantagens econômicas e sociais  de seu

beneficiamento;

III – o incentivo à criação de centros municipais de coleta de resíduos sólidos por

meio de:

a) doação de bem imóvel desafetado de domínio estadual, observada a legislação

aplicável;

b) concessão, mediante contrato de direito público, gratuito, de uso especial de bem

patrimonial do Estado;

c) doação de bens móveis do Estado;

IV – a criação de linhas de crédito;

V – o fomento ao investimento econômico para o estabelecimento de indústrias,

empresas e cooperativas destinadas à reciclagem dos resíduos de que trata esta lei;

VI – a participação da sociedade civil e da iniciativa privada no planejamento e na

implementação de ações e programas governamentais voltados para os fins desta lei;
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VII  –  o  incremento  à  fiscalização e  ao monitoramento  do  descarte  de  resíduos

oriundos da produção e do uso de óleos e gorduras de origem vegetal e animal;

VIII – a implantação de ações de logística reversa para resíduos com características

especiais;

IX  –  o  incentivo  à  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  Municípios  e  as

organizações não governamentais voltadas para a gestão integrada do resíduo sólido

de que trata esta lei;

X – a promoção de estudos e o desenvolvimento de projetos  e programas que

atendam às finalidades do disposto nesta lei;

XI – a realização de diagnóstico técnico do consumo e do descarte de restos de

óleo e gordura de uso culinário, especialmente em escala comercial e industrial.

Art. 3º – Na implantação da gestão dos resíduos de óleos e gorduras de origem

vegetal ou animal, serão atribuídas responsabilidades a serem compartilhadas entre

os  agentes  públicos  e  privados  responsáveis  pela  coleta,  pelo  transporte,  pelo

armazenamento,  pelo  tratamento,  pela  reciclagem  e  pela  disposição  final

ambientalmente adequada, conforme dispuser o regulamento.

Art.  4º  –  O Capítulo  VII  da  Lei  nº  18.031,  de  12  de  janeiro  de  2009,  passa a

denominar-se “DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS E DOS NÃO INERTES”.

Art.  5º  –  A Lei  nº  18.031,  de  12  de  janeiro  de  2009,  passa  a  vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 45 – Os órgãos estaduais competentes editarão as normas relativas à gestão

dos  resíduos  sólidos  Classe  I  –  Perigosos  -  e  Classe  II-A –  Não  Inertes  –  que

apresentem significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, observada a

legislação federal.”.

(...)

Art.  46-A – Os empreendimentos que operem com fonte móvel no transporte de

resíduo sólido Classe I – Perigosos – ou Classe II-A – Não Inertes – que apresentem

significativo  risco  à  saúde  pública  ou  à  qualidade  ambiental  observarão  as

disposições constantes nesta lei,  sem prejuízo das demais exigências sanitárias e

ambientais da legislação federal e estadual pertinentes.

Parágrafo único – Para os  efeitos  desta lei,  considera-se fonte móvel  o uso de
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veículo e de equipamento para o transporte de resíduo em rodovia, ferrovia e hidrovia

ou por meio aéreo.

Art. 46-B – A unidade geradora ou receptora de resíduo sólido Classe I – Perigosos

–  ou  Classe  II-A –  Não  Inertes  –  deverá  ser  projetada,  instalada  e  operada  em

conformidade  com  a  legislação  pertinente  e  monitorada  pelo  órgão  ambiental

competente.

Art. 46-C – O órgão ambiental estadual competente criará e manterá o Cadastro de

Empresas Transportadoras de Resíduos Sólidos Classe I – Perigosos – e Classe II-A

– Não Inertes - para atender as medidas de controle e de fiscalização do transporte

desses resíduos.

Art. 46-D – O armazenamento temporário de resíduo sólido Classe I – Perigosos –

ou  Classe  II-A  –  Não  Inertes  –  pelo  gerador  ou  por  empresa  de  tratamento

intermediário ou de transporte observará as normas dos órgãos de controle ambiental

federal e estadual e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

§ 1º – O volume máximo de armazenamento temporário de resíduo sólido Classe I

– Perigosos – ou Classe II-A – Não Inertes – não poderá ultrapassar cento e oitenta

dias o volume de geração previsto em cadastro.

§ 2º – Em função da natureza e do risco ambiental, o armazenamento temporário

de resíduos não poderá ser superior a:

I – cento e cinquenta dias para os da Classe I – Perigosos;

II – cento e oitenta dias para os da Classe II-A – Não Inertes.

§ 3º – Na apuração dos critérios volume e período de armazenamento, aplicar-se-á

o que ocorrer primeiro.

§ 4º – Todas as atividades de transporte, tratamento intermediário ou definitivo de

resíduo sólido Classe I – Perigosos – ou Classe II-A – Não Inertes – só poderão ser

executadas por pessoa jurídica licenciada especificamente para esse fim pelo órgão

ambiental competente.

Art. 46-E – O gerador, o destinatário e o transportador de resíduo sólido Classe I –

Perigosos  –  ou  Classe  II-A  –  Não  Inertes  –  informarão  ao  órgão  ambiental

competente,  anualmente,  por  meio  de  declaração  formal,  o  volume  de  resíduo

gerado, armazenado, transportado e destinado.
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Parágrafo único – Na declaração a que se refere o “caput” deste artigo deverão

constar, no mínimo, as seguintes informações:

I – identificação do declarante;

II – discriminação do resíduo, em conformidade com a legislação e a norma técnica

aplicável;

III  –  quantidade  gerada,  armazenada,  transportada  ou  destinada,  segundo  a

atividade específica do declarante;

IV – tecnologia de tratamento aplicada;

V – identificação da origem ou destino do resíduo, segundo a atividade específica

do declarante; e

VI – plano de gerenciamento do resíduo sólido em consonância com o disposto

nesta  lei  e  na  Lei  Federal  nº  12.305,  de  2  de  agosto  de  2010,  subscrito  por

responsável técnico habilitado perante o conselho de classe competente.

Art. 46-F – Havendo alternativa tecnológica viável para a reutilização ou reciclagem

de resíduo sólido Classe I – Perigosos – ou Classe II-A – Não Inertes –, fica proibida

a sua disposição final em aterros industriais.

Art. 46-G – O gerador de resíduo sólido Classe I – Perigosos – ou Classe II-A – Não

Inertes – deverá apresentar ao órgão ambiental competente inventário da destinação

do passivo dos resíduos gerados nos últimos sessenta meses, em até cento e vinte

dias, a contar da data de publicação desta lei.

Art. 46-H – O gerador de resíduo sólido Classe I – Perigosos – ou Classe II-A – Não

Inertes  –  passível  de  reciclagem  ou  reutilização  deverá  apresentar  plano  de

reciclagem ou reutilização do resíduo, observados os seguintes prazos:

I – cento e oitenta dias, no caso de geração;

II – trezentos e sessenta e cinco dias, para o caso do passivo existente.

Art. 46-I – O gerador de resíduo sólido Classe I – Perigosos – ou Classe II-A – Não

Inertes  –  não  passível  de  reciclagem  ou  reutilização  deverá,  semestralmente,

comprovar a destinação do resíduo.

Art.  46-J  –  O  responsável  pela  degradação  ou  contaminação  de  área  em

decorrência  de  acidente  ambiental  ou  pela  disposição  irregular  de  resíduo  sólido

Classe  I  –  Perigosos  –  ou  Classe  II-A –  Não  Inertes  –  deverá  promover  a  sua
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recuperação  em  conformidade  com  as  normas  legais  aplicáveis  e  com  as

determinações estabelecidas pelo órgão ambiental competente.”.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.

PROJETO DE LEI Nº 1.061/2011

(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário, regida pelos fundamentos e diretrizes

da Política Estadual de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei nº 18.031, de 2009, tem

como objetivos:

I – proteger a saúde;

II – prevenir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;

III – evitar danos à rede coletora de esgoto e de drenagem de água pluvial;

IV – informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de

restos de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário na rede de

esgoto e as vantagens múltiplas dos processos de seu beneficiamento;

IV – incentivar projetos de beneficiamento de restos de óleos e gorduras de origem

vegetal ou animal de uso culinário;

V – criar mecanismos que favoreçam a exploração econômica de restos de óleo e

gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário, desde a coleta, o transporte e a

revenda, até os processos industriais de sua transformação.

Parágrafo único – Para os  fins  desta lei  e  da  Lei  nº  18.031,  de 2009,  óleos e

gorduras de origem vegetal ou animal, de uso culinário, doméstico ou comercial, são

resíduos  sólidos  especiais  e  necessitam  de  procedimentos  especiais  para  seu

recolhimento, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada,

sujeitando-se ao que dispõe a Lei nº 13.766, de 2000.

Art.  2º  –  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  Política  Estadual  de  Coleta,
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Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal de Uso

Culinário as ações desenvolvidas pelo poder público com a finalidade de incentivar a

participação do meio empresarial e do terceiro setor na coleta, no beneficiamento e

no  descarte  ambientalmente  adequado  de  resíduos  de  óleo  e  gordura  de  uso

culinário, como:

l  –  o  apoio  estratégico  para  o  aprimoramento  da  atividade  econômica e  social

voltada para a coleta, o tratamento e a reciclagem de resíduos de gordura e óleo de

uso alimentar;

II  –  o  desenvolvimento  de  campanhas  educativas  para  a  conscientização  da

sociedade sobre  os  riscos de danos ambientais  oriundos do descarte inadequado

desses resíduos na natureza e sobre as  vantagens econômicas e sociais  de seu

beneficiamento;

III – o incentivo à criação de centros municipais de coleta de resíduos sólidos por

meio de:

a) doação de bem imóvel desafetado de domínio estadual, observada a legislação

aplicável;

b) concessão, mediante contrato de direito público, gratuito, de uso especial de bem

patrimonial do Estado;

c) doação de bens móveis do Estado;

IV – a criação de linhas de crédito;

V – o fomento ao investimento econômico para o estabelecimento de indústrias,

empresas e cooperativas destinadas à reciclagem dos resíduos de que trata esta lei;

VI – a participação da sociedade civil e da iniciativa privada no planejamento e na

implementação de ações e programas governamentais voltados para os fins desta lei;

VII  –  o  incremento  à  fiscalização e  ao monitoramento  do  descarte  de  resíduos

oriundos da produção e do uso de óleos e gorduras de origem vegetal e animal;

VIII – a implantação de ações de logística reversa para resíduos com características

especiais;

IX  –  o  incentivo  à  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  Municípios  e  as

organizações não governamentais voltadas para a gestão integrada do resíduo sólido

de que trata esta lei;
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X – a promoção de estudos e o desenvolvimento de projetos  e programas que

atendam às finalidades do disposto nesta lei;

XI – a realização de diagnóstico técnico do consumo e do descarte de restos de

óleo e gordura de uso culinário, especialmente em escala comercial e industrial.

Art. 3º – Na implantação da gestão dos resíduos de óleos e gorduras de origem

vegetal ou animal, serão atribuídas responsabilidades a serem compartilhadas entre

os  agentes  públicos  e  privados  responsáveis  pela  coleta,  pelo  transporte,  pelo

armazenamento,  pelo  tratamento,  pela  reciclagem  e  pela  disposição  final

ambientalmente adequada, conforme dispuser o regulamento.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.283/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 181/2007, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 14.937, de

2003, e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna a

esta  Comissão,  para  receber  parecer  no  2º  turno,  conforme  dispõe  o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O objeto precípuo do Projeto de Lei nº 1.283/2011 é alterar o "caput" do art. 11 da

Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA -, de modo a se permitir o pagamento desse tributo em até 12

parcelas mensais e consecutivas, diferentemente do limite em vigor, de três parcelas.

Argumenta o autor da matéria que a incidência do IPVA no início de cada ano fiscal

ocorre em um "momento de muita dificuldade para a grande maioria dos contribuinte,

pois nessa mesma época outros tributos também são cobrados, como o IPTU, além

de o início do ano letivo trazer ônus financeiro às famílias mineiras".

A emenda nº 1 reduz para oito o número máximo de parcelas mensais, tendo em

vista a necessidade de se compatibilizar a proposição com a legislação federal, uma
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vez que a Resolução nº 110, de 24 de fevereiro de 2000, do Conselho Nacional de

Trânsito - Contram -, estabelece o prazo compreendido entre os meses de setembro

e dezembro para que os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito

Federal  promovam a renovação do licenciamento  de veículos automotores,  o que

pressupõe a quitação integral dos débitos relativos ao IPVA, segundo o Código de

Trânsito Brasileiro.

Essa Comissão, no 1º turno, opinou pela rejeição do projeto visto que a ampliação

do  período  de  pagamento  do  imposto  afetaria  sobremodo  o  fluxo  de  caixa  dos

Municípios,  aos  quais  pertencem  50%  do  produto  da  arrecadação  do  IPVA,

produzindo  assim  um  impacto  financeiro  de  graves  consequências  para  a

administração  desses  entes  da  Federação.  Este  relator  mantém  a  posição

anteriormente adotada por esta Comissão, por entender que a aprovação da matéria

na forma do vencido no 1º turno, apesar da boa intenção do autor e dos benefícios

que  poderia  representar  para  os  contribuintes,  inviabilizaria  o  fluxo  de  caixa  da

maioria dos Municípios.

Entretanto, existem outros dispositivos da Lei nº 14.937, de 2003, que precisam ser

aprimorados. Para tanto este relator apresenta o Substitutivo nº 1, redigido ao final

desse  parecer.  Nesse  substitutivo  estamos  propondo  uma  série  de  alterações

incidentes sobre a Lei nº 14.937, de 2003; revogando dispositivo da Lei nº 15.956, de

2005.

A primeira alteração sana equívoco verificado na redação do inciso I do art.  5º,

substituindo  o  vocábulo  "fiduciário"  por  "fiduciante",  como  agente  responsável

solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais

devidos.

Outra alteração se traduz no acréscimo de três incisos ao art. 5º, numerados de III a

V, tornando também responsáveis solidários pela mesma obrigação: a) o comprador,

em relação ao veículo objeto de reserva de domínio; b) o alienante do veículo que

não  comunicar  a  venda  ao  órgão  de  registro,  em  relação  aos  fatos  geradores

ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade

responsável; e c) a seguradora ou a instituição financeira que deixar de prestar as

informações de que trata o art. 16-A, em relação à embarcação ou aeronave não
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informada.  Tais acréscimos se justificam pelo fato de que o comprador do veículo

objeto de reserva de domínio é a pessoa que detém a posse direta do bem e tem

emitido  em  seu  nome  o  Certificado  de  Registro  de  Licenciamento;  e  porque  o

alienante do veículo que não comunicar a venda ao órgão de registro, por descumprir

sua obrigação de informar a transmissão, permanecendo na condição de proprietário

perante o poder público.

Neste ponto,  cabe esclarecer que o art.  16-A é um dispositivo que o art.  8º  do

Substitutivo  propõe criar.  Estabelece que "a seguradora ou a instituição financeira

informará à Secretaria de Estado de Fazenda,  no prazo e forma estabelecida em

regulamento,  dados  relativos  aos  contratos  de  seguro  de  embarcações  ou  de

aeronaves  que  tenham  por  proprietário  pessoa,  física  ou  jurídica,  domiciliada  no

Estado,  para  os  fins  do  disposto  no  inciso  II  do  §  2º  do  art.  7º"  e  que  "o

descumprimento  da  obrigação  prevista  neste  artigo  sujeita  o  infrator  à  multa  de

10.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, por embarcação ou

aeronave, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o inciso V do art.  5º". O

objetivo desse novo artigo é assegurar o cumprimento da obrigação acessória, de tal

modo a permitir ao Estado meios para a verificação da efetiva base de cálculo das

embarcações e aeronaves para fins do IPVA, uma vez que o inciso II do § 2º do art.

7º da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre esse tributo, já estabelece como base

de  cálculo  "em  relação  a  embarcação  e  aeronave,  o  valor  venal  declarado  pelo

contribuinte, nos termos do regulamento, desde que não inferior  ao do respectivo

contrato de seguro".

Outra  proposta  diz  respeito  ao  acréscimo de inciso  IX  ao  art.  10  que  trata  do

estabelecimento das alíquotas do IPVA. De acordo com esse inciso, será de 0,5%

para caminhões destinados a locação, de propriedade de pessoa jurídica que utilize

no mínimo 500 veículos registrados no Estado destinados exclusivamente a locação,

mediante  regime  especial  de  tributação  concedido  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda,  na  forma,  nos  prazos  e  nas  demais  condições  estabelecidos  em

regulamento.  Essa  medida  é  bastante  oportuna,  frente  ao  objetivo  de  evitar  a

concorrência com outras unidades da Federação.

Em decorrência do acréscimo do inciso IX ao art.  10,  torna-se necessário fazer
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remissão a ele no § 2º do mesmo artigo. Tal providência está consubstanciada no art.

4º do substitutivo.

Propõe-se, ainda, o acréscimo de § 3º ao art. 11, cujo "caput" preceitua que "o IPVA

será recolhido por intermédio da rede bancária credenciada pela Secretaria de Estado

de Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em três

parcelas  mensais  e  consecutivas".  Assim  dispõe  o  parágrafo  ora  proposto:  "na

hipótese de transferência do veículo antes do prazo de pagamento a que se refere o

§  1º  ou,  em  se tratando de veículo  novo,  antes  do  prazo  para  o  pagamento  do

imposto, o IPVA será integralmente recolhido até a data de registro da transferência

no  órgão  competente,  inclusive  no  caso de  pagamento  parcelado".  Dessa  forma,

evita-se que o proprietário do veículo efetue a transferência deste para terceiro com

débitos  pendentes  e,  por  consequência,  aumentam-se  as  probabilidades  de

recebimento do imposto devido.

Por sua vez, o art. 6º do substitutivo acrescenta à lei o art. 11-A, que, "ipsis litteris",

dispõe que "o crédito tributário relativo ao IPVA de exercícios anteriores,  vencido,

formalizado  ou  não,  inclusive  o  inscrito  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua

cobrança, poderá ser pago em até doze parcelas iguais e sucessivas, nos termos do

regulamento". Em decorrência disto, fica afastado o limite temporal contido na norma

transitória  do  art.  16  da  Lei  nº  15.956,  de  2005,  que  se  propõe  seja  revogada

mediante o art. 9º do substitutivo.

Já o art. 7º dá nova redação ao parágrafo único ao art. 14. De acordo com esse

parágrafo e seus incisos, a propriedade do veículo somente poderá ser transferida

para outra unidade da Federação após o pagamento integral do imposto devido; e,

para outro Município do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas deste

já  vencidas.  O  texto  proposto  torna  o  dispositivo  sucinto  e  ajusta-se  à  previsão

contida  no  proposto  §  3º  do  art.  11,  ao  estabelecer  que  "os  atos  de  registro  de

transferência de veículo somente se darão após o pagamento do imposto, multas e

juros devidos".

De  resto,  esse  relator  expressa  o  entendimento  de  que  as  alterações  de  lei

propostas pelo substitutivo afiguram-se pertinentes, pois aprimoram a lei que dispõe

sobre o IPVA, seja por  acrescentar  dispositivos  que corrigem equívocos,  seja por
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complementar e pormenorizar o disciplinamento da matéria, frente à demanda social

por uma maior clareza na relação do Estado com o cidadão. Ademais, salienta que o

substitutivo não acarreta quaisquer despesas para o erário estadual, ante o que não

há que se observar restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.283/2011, na

forma do Substitutivo nº 1 a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso I do art. 5º da Lei nº 14.937, d e 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

I – o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;”.

Art. 2° – Ficam acrescentados ao art. 5º da Lei n° 14.937, de 2003, os seguintes

incisos III, IV e V:

“Art. 5º – (...)

III – o comprador, em relação ao veículo objeto de reserva de domínio;

IV – o alienante do veículo que não comunicar a venda ao órgão de registro, em

relação  aos  fatos  geradores  ocorridos  entre  o  momento  da  alienação  e  o  do

conhecimento desta pela autoridade responsável;

V – a seguradora ou a instituição financeira que deixar de prestar as informações de

que trata o art. 16-A, em relação à embarcação ou aeronave não informada.".

Art. 3° – Fica acrescentado ao art. 10 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte inciso

IX:

“Art. 10 – (...)

IX – 0,5% (meio por cento) para caminhões destinados a locação, de propriedade

de pessoa jurídica que utilize no mínimo 500 (quinhentos) veículos  registrados no

Estado destinados exclusivamente a locação, mediante regime especial de tributação

concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e nas demais
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condições estabelecidos em regulamento.”.

Art. 4° – O § 2º do art. 10 da Lei nº 14.937, de 20 03, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 10 – (…)

§ 2º – O disposto nos incisos III e IX do caput deste artigo aplica-se também aos

veículos  destinados  a  locação  que  estiverem  na  posse  da  pessoa  jurídica  nele

referida  em virtude de contrato  formal  de  arrendamento  mercantil  ou  propriedade

fiduciária.”.

Art. 5° – Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte § 3º:

“Art. 11 – (...)

§ 3º – Na hipótese de transferência do veículo antes do prazo de pagamento a que

se refere o § 1º ou, em se tratando de veículo novo, antes do prazo regulamentar

fixado para o pagamento do imposto, o IPVA será integralmente recolhido até a data

de registro da transferência no órgão competente, inclusive no caso de pagamento

parcelado.”.

Art. 6° – Fica acrescentado o art. 11-A à Lei n° 14 .937, de 2003, com a seguinte

redação:

“Art. 11-A – O crédito tributário relativo ao IPVA de exercícios anteriores, vencido,

formalizado  ou  não,  inclusive  o  inscrito  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua

cobrança, poderá ser pago em até doze parcelas mensais iguais e sucessivas, nos

termos do regulamento.”.

Art. 7° – O parágrafo único do art. 14 da Lei n° 14 .937, de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 14 – (…)

Parágrafo único – Os atos de registro de transferência de veículo somente se darão

após o pagamento do imposto, multas e juros devidos.”.

Art. 8° – Fica acrescentado o art. 16-A à Lei n° 14 .937, de 2003, com a seguinte

redação:

“Art.  16-A –  A seguradora  ou  a  instituição  financeira  informará  à  Secretaria  de

Estado de Fazenda, no prazo e forma estabelecida em regulamento, dados relativos

aos  contratos  de  seguro  de  embarcações  ou  de  aeronaves  que  tenham  por
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proprietário pessoa, física ou jurídica, domiciliada no Estado, para os fins do disposto

no inciso II do § 2º do art. 7º.

Parágrafo único – O descumprimento da obrigação prevista neste artigo sujeita o

infrator a multa de 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -

Ufemgs -, por embarcação ou aeronave, sem prejuízo da responsabilidade de que

trata o inciso V do art. 5º.”.

Art. 9º – Ficam revogadas as Leis nºs 12.971, de 27 de julho de 1998; 17.358, de 18

de janeiro de 2008 e o art. 16 da Lei nº 15.956, de 29 de dezembro de 2005.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Vítor Xavier - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  em  epígrafe  “dispõe  sobre  o

Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais”.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna a proposição a esta

Comissão para, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, receber parecer no 2º

turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar, que terá o

escopo de proporcionar aos militares a capacitação para o exercício dos cargos e

funções previstos na Polícia Militar do Estado.

Em seu art. 2º, § 1º, dispõe que o referido Sistema de Ensino inclui, em caráter

complementar,  os  ensinos  fundamental,  médio  e  profissional  ministrados  nos

Colégios Tiradentes, que são unidades escolares do sistema instituídas por ato do

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,  observadas  as  normas  específicas  para

reconhecimento de estabelecimentos de ensino do Conselho Estadual de Educação.

Por fim, prevê que os ensinos poderão ser ministrados com a colaboração de outros
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órgãos  públicos  e  de  entidades  privadas  e  destinam-se,  prioritariamente,  aos

dependentes dos militares e dos servidores civis da Polícia Militar.

O art. 3º reza que o Sistema em questão se baseia no respeito à vida e à dignidade

da pessoa humana, na garantia de direitos e liberdades fundamentais e em preceitos

ético-profissionais,  observados  os  seguintes  princípios:  integração  à  educação

nacional;  pluralismo  de  ideias  e  concepções  pedagógicas;  valorização  da  cultura

institucional;  profissionalização,  obedecendo  a  processo  gradual,  constantemente

aperfeiçoado, de formação continuada; garantia do padrão de qualidade; qualificação

profissional de base humanística, filosófica, científica e estratégica, para permitir  o

acompanhamento  da  evolução  das  diversas  áreas  do  conhecimento,  o

relacionamento com a sociedade e a atualização constante da doutrina policial-militar;

vinculação  da  educação  com  o  trabalho  policial-militar  e  as  práticas  sociais;

valorização da experiência extraescolar; valorização dos profissionais de educação; e

intercâmbio cultural e profissional com outras instituições nacionais e internacionais.

O art.  4º  estabelece que o sistema em questão compreende o planejamento,  a

coordenação, o controle e a execução da Educação Profissional Militar. Esta, por sua

vez, configura um processo de formação acadêmica e profissionalizante, pautado em

valores institucionais e desenvolvido de forma integrada, que abrange as atividades

de  ensino,  treinamento,  pesquisa  e  extensão,  no  intuito  de  permitir  ao  militar  o

desenvolvimento  de  competências  que  o  habilitem  para  o  exercício  de  polícia

ostensiva, a preservação da ordem pública e a defesa civil e territorial do Estado. A

Educação Profissional Militar compreende cursos de educação profissional técnica de

nível  médio,  de  graduação  e  pós-graduação,  podendo  as  atividades  da  citada

educação ser desenvolvidas em parceria com outras instituições de ensino, públicas

ou privadas, bem como outras instituições militares e civis.

O projeto trata também dos servidores, prevendo que, até a sanção do Estatuto do

Servidor  Civil  da Polícia Militar,  aplica-se para os servidores das carreiras de que

tratam  os  incisos  VII  a  IX  do  art.  1º  da  Lei  nº  15.301,  de  2004,  o  Estatuto  dos

Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 869, de

1952; e para os servidores das carreiras de que tratam os incisos X e XI do art. 1º da

Lei nº 15.301, de 2004, o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de
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Minas Gerais, de que trata a Lei nº 7.109, de 1977. Em seu art. 7º,  assegura aos

servidores das carreiras a que se referem os incisos VII  a XI do art. 1º da Lei nº

15.301, de 2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas datas e com os

mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais militares de que trata a Lei nº

5.301, de 1969, não se lhes aplicando o disposto no art. 23 da Lei nº 18.975, de 2010.

Por  fim, o parágrafo único do art.  17 da Lei Delegada nº 37, de 1989, passa a

prever que a gratificação de que trata o artigo compreende o exercício de magistério

nos cursos da Educação Profissional Militar e naqueles realizados em parceria com

outros órgãos públicos visando à formação, à capacitação e ao aperfeiçoamento de

agentes para o exercício de suas funções.

Vê-se, pois, que a proposição aperfeiçoa o sistema de ensino da Polícia Militar, bem

como o seu regime remuneratório, ao assegurar aos servidores das carreiras a que

se referem os incisos VII a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, a concessão de

reajustes salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para as

carreiras de policiais militares de que trata a Lei nº 5.301, de 1969. Não podemos

esquecer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e deve ser

promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.

Por  fim,  entendemos  oportuno  o  substitutivo  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, o qual aprimorou a redação do projeto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.583/2011 no 2º

turno, na forma do vencido, a seguir redigido.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão,  relator  -  Fred  Costa  -  Neider

Moreira

PROJETO DE LEI Nº 1.583/2011

(Redação do Vencido)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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Art. 1º – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem por

finalidade  capacitar  os  militares  para  o  adequado  exercício  de  suas  atribuições,

competindo-lhe planejar, coordenar, controlar e executar ações de desenvolvimento

profissional militar pautadas em valores institucionais.

Parágrafo único – Integram o sistema de ensino de que trata o “caput”:

I – a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais;

II – os Colégios Tiradentes da Polícia Militar – CTPMs –;

III – os cursos, estágios e outras atividades de interesse da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais – PMMG –, realizados por seu efetivo em instituições não vinculadas

à sua estrutura.

Art. 2º – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais baseia-

se no respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, na garantia de direitos e

liberdades fundamentais e em preceitos éticos-profissionais, observados os seguintes

princípios:

I – integração à educação nacional;

II – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

III – valorização da cultura institucional;

IV – garantia de padrão de qualidade;

V – vinculação da educação com as práticas policial-militares e sociais;

VI – valorização da experiência extracurricular;

VII – valorização dos profissionais da educação;

VIII – intercâmbios cultural e profissional com instituições nacionais e internacionais.

Art. 3º – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ofertará

cursos de educação superior, de educação profissional e de extensão.

§1º – Observadas as peculiaridades do ensino militar,  os cursos de que trata o

“caput”  serão ofertados em consonância com as legislações federal e estadual de

ensino.

§ 2º – Os anos do ensino fundamental  e o ensino médio ofertados nos CTPMs

integram em caráter complementar o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais.

Art.  4º  – A Academia de Polícia Militar  de Minas Gerais destina-se à formação,
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aperfeiçoamento e especialização dos quadros de oficiais, sargentos e subtenentes

da PMMG, competindo-lhe garantir:

I  –  formação  básica,  técnico-profissional  e  humanística  a  aspirantes  a  oficial  e

sargentos;

II  –  capacitação  de oficiais  e  sargentos  para  o  exercício  de  cargos,  funções  e

atribuições que exijam conhecimentos e técnicas especiais;

III – aperfeiçoamento dos oficiais para ingresso no oficialato superior e coronelato.

Art.  5º  –  Os  CTPMs  são  unidades  autônomas  entre  si,  instituídos  por  ato  do

Comandante-Geral da Polícia Militar e objetivam preparar os alunos para o ingresso à

carreira militar.

Parágrafo único – Os CTPMs mantêm regime disciplinar compatível com o preparo

para o ingresso à carreira militar e suas vagas destinam-se, nesta ordem, ao seguinte

público:

I – dependentes de militares da PMMG;

II – dependentes de servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do

art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;

III – demais candidatos que preencham os requisitos de seleção das unidades.

Art. 6º – Ao Estado-Maior da PMMG compete coordenar e propor ao Comandante-

Geral da Polícia Militar políticas e estratégias de ensino do Sistema de Ensino da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

§ 1º – A supervisão e a orientação do Sistema de Ensino da Polícia Militar serão

exercidas por órgão da PMMG definido em regulamento.

§ 2º – As atividades de que tratam o § 1º compreendem a expedição de normas,

diretrizes  e  demais  instruções,  de  forma  a  assegurar  às  unidades  integrantes  do

sistema a realização dos seus objetivos.

Art. 7º – Os servidores das carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1º da

Lei  nº  15.301,  de 10 de agosto de 2004,  serão regidos por  legislação própria do

pessoal da Polícia Militar e do respectivo Sistema de Ensino.

Parágrafo único – Até que seja sancionado o Estatuto do Servidor Civil da Polícia

Militar, aplicam-se:

I – aos servidores das carreiras de que tratam os incisos VII a IX do art. 1º da Lei nº
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15.301,  de  2004,  as  disposições  do  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do

Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952;

II – aos servidores das carreiras de que tratam os incisos X e XI do art. 1º da Lei nº

15.301, de 2004, as disposições do Estatuto do Pessoal do Magistério Público do

Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977.

Art. 8º – Aos servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do art. 1º

da Lei nº 15.301, de 2004, serão concedidos reajustes salariais nas mesmas datas e

com os mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais militares de que trata

a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, não se lhes aplicando o disposto no art. 23

da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010.

Art. 9º – O parágrafo único do art. 17 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 – (...)

Parágrafo único – Fazem jus à gratificação de que trata este artigo os militares em

exercício do magistério em cursos do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado

de  Minas  Gerais  e  os  realizados  em  parceria  com  órgãos  públicos  visando  à

formação, à capacitação e ao aperfeiçoamento de agentes públicos para o exercício

de suas funções.”.

Art. 10 – Fica revogada a Lei nº 6.260, de 13 de dezembro de 1973.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.356/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Baldim o imóvel que especifica

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada. Retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.356/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Baldim o imóvel com área de 1.300m², situado nesse Município,
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para a construção de uma escola municipal,  o  que beneficiará a população local,

especialmente o segmento estudantil.

Cabe  ressaltar  que  o  art.  2º  da  proposição  determina  que  o  bem  reverterá  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O mesmo prazo é

considerado pelo art. 3º para que o Município de Baldim faça o registro do imóvel,

caso contrário a autorização ficará sem efeito. Por fim, o art. 4º exige que o Município

encaminhe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – documento

comprobatório da destinação do imóvel.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Diante dessas considerações, cabe-nos constatar que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.356/2011, no

2º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente e relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera dispositivos

das  Leis  nº  15.424,  de  30/12/2004,  e  nº  6.763,  de  26/12/1975,  autoriza  o  não
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ajuizamento de execução fiscal, institui formas alternativas de cobrança e dá outras

providências.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2 e agora retorna

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao §

1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em exame pretende autorizar o não ajuizamento de execução fiscal de

crédito  do  Estado  de  pequeno  valor,  instituindo  meios  de  cobrança  alternativos;

promover alterações na Lei nº 15.424, de 2004, para atribuir ao devedor o pagamento

das despesas advindas do registro de penhora, do protesto extrajudicial de sentença

judicial e de certidão da dívida ativa e isentar dos emolumentos e taxa judiciária as

autarquias  e  fundações  do  Estado,  bem  como  conceder  remissão  dos  créditos

tributários  relativos  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – inscritos em dívida ativa até 31/8/2011,

cuja execução fiscal seja igual ou inferior a R$ 5.000,00, por meio de alteração na Lei

nº 6.763, de 1975.

Conforme exaustivamente asseverado em 1° turno, do ponto de vista financeiro-

orçamentário não há óbices à tramitação da proposição.

Com relação ao mérito, cumpre esclarecer que, independentemente da autorização

de não execução judicial de crédito do Estado, de natureza tributária e não tributária,

tal medida não impede o ajuizamento de qualquer ação de cobrança determinado por

ato do Advogado-Geral do Estado. O projeto atribui ao devedor o pagamento das

despesas  advindas  do  registro  de  penhora,  do  protesto  extrajudicial  de  sentença

judicial  e  de  certidão  de  dívida  ativa,  racionalizando  assim  os  custos  desses

procedimentos. A isenção do pagamento de emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária, entre outras despesas, favorece apenas os órgãos da administração direta

do Estado, mas não implica renúncia de receita,  conforme ofício do Secretário de

Estado de Fazenda, uma vez que, em última análise, os valores desembolsados por

essas entidades para pagar os referidos tributos eram provenientes dos cofres do
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próprio Estado, não representando impacto negativo para o equilíbrio orçamentário-

financeiro  do  Estado.  E,  finalmente,  a  remissão  de  créditos  de  ICMS  atende  ao

disposto no art. 14, “caput”, § 3º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, uma

vez que a concessão de renúncia de receita não se aplica ao cancelamento de débito

cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Além do mais, tal

remissão  se  refere  a  fatos  gerados  majoritariamente  em  exercícios  anteriores  ao

início da vigência da futura lei.

A bem da verdade, o projeto como um todo representará uma economia significativa

para os cofres públicos, em perfeita consonância com os preceitos constitucionais

vigentes,  com  ações  eficazes  por  parte  da  administração  pública  estadual.  Além

disso,  o  projeto  observa  critérios  de  economicidade,  eficiência  administrativa  e

racionalização de custos de administração e cobrança.

Aproveita-se a oportunidade para apresentar a Emenda nº 1, que tem por objetivo

aumentar  o valor  de não ajuizamento de ação de cobrança judicial  de crédito do

Estado, de suas autarquias e fundações, de 10.000 Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais – Ufemgs – para 17.500 Ufemgs.

Após a reanálise da proposição em apreço, cabe-nos concluir que o projeto de lei

em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam da matéria e

não  representa  despesas  para  o  erário,  nem  acarreta  repercussão  na  lei

orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 2º do vencido a seguinte redação:

“Art. 2º - Fica a Advocacia-Geral do Estado – AGE – autorizada a não ajuizar ação

de cobrança judicial de crédito do Estado, de suas autarquias e fundações, cujo valor

seja  inferior  a  17.500  Ufemgs  (dezessete  mil  e  quinhentas  Unidades  Fiscais  do

Estado de Minas Gerais), observados os critérios de eficiência administrativa e de

custos de administração e cobrança previstos em regulamento.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.
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Zé  Maia,  Presidente  –  Antônio  Júlio,  relator  –  João  Vítor  Xavier  –  Sargento

Rodrigues – Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, e a Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1976, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 13 e 19 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando a lei acrescida do seguinte art. 12-A:

“Art.  12-A -  Os  valores  devidos  na  apresentação  e  distribuição  a  protesto  de

documentos  de  dívida  pública  serão  pagos  exclusivamente  pelo  devedor  no  ato

elisivo do protesto, ou, quando protestado o título ou documento, no ato do pedido de

cancelamento do seu respectivo registro, observados os valores vigentes à época

desse pedido.

§1º - Não serão devidos emolumentos, Taxa de Fiscalização Judiciária e quaisquer

outras  despesas  pela  Fazenda  Pública  credora  quando  solicitar  a  desistência  ou

cancelamento do protesto por  remessa indevida, bem como no caso de sustação

judicial.

§2º - Constituem documentos de dívida pública para os fins desta lei as certidões

de dívida ativa CDAs inscritas na forma da lei, as certidões de dívida previdenciária

expedidas  pela  Justiça  do  Trabalho,  os  acórdãos  dos  Tribunais  de  Contas  e  as

sentenças cíveis condenatórias.

Art.13 – Os valores devidos pelos registros de penhora e de protesto decorrente de

ordem judicial  serão pagos,  na execução trabalhista,  ao  final,  pelo executado,  de

acordo com os valores vigentes à época do pagamento.

(...)

Art. 19 – O Estado de Minas Gerais, suas autarquias e fundações ficam isentos do

pagamento  de  emolumentos  e  da  Taxa de Fiscalização Judiciária,  bem  como de

qualquer outra despesa, pela prática de atos notariais e de registro de seu interesse.”.

Art. 2º - Fica a Advocacia-Geral do Estado – AGE – autorizada a não ajuizar ação

de cobrança judicial de crédito do Estado, de suas autarquias e fundações, cujo valor
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seja inferior a 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

observados os critérios de eficiência administrativa e de custos de administração e

cobrança previstos em regulamento.

§ 1º – A Advocacia-Geral do Estado deverá utilizar meios alternativos de cobrança

dos  créditos  de que trata  este  artigo,  inclusive inscrição do nome do devedor  no

Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado

de  Minas  Gerais  –  Cadim-MG –  e  em  qualquer  cadastro  informativo,  público  ou

privado,  de  proteção  ao  crédito,  bem  como  promover  o  protesto  extrajudicial  da

certidão de dívida ativa.

§  2º  –  O previsto neste artigo não impede o ajuizamento  de  qualquer  ação de

cobrança determinada por ato do Advogado-Geral do Estado.

§ 3º – O pagamento do título apresentado para protesto deverá ser comunicado, no

prazo de 48 horas, à Advocacia-Geral do Estado, para que se promova, nos 15 dias

seguintes, a exclusão do nome do devedor do cadastro de dívida ativa do Estado.

Art. 3º – Fica remitido o crédito tributário relativo ao ICMS inscrito em dívida ativa

até 31 de outubro de 2011, inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua cobrança, de

valor igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 1º – A remissão prevista neste artigo inclui custas judiciais e honorários relativos

ao processo judicial.

§  2º  –  O  executado  deverá  renunciar  aos  honorários  e  ao  ressarcimento  de

despesas processuais a ele eventualmente devidos em razão da extinção do crédito.

§ 3º – A remissão prevista neste artigo não autoriza a devolução, a restituição ou a

compensação de importâncias já recolhidas.

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

Art. 5º – Fica revogado o art. 227-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

13.515,  de  2000,  que contém o Código de  Defesa do Contribuinte  do  Estado de

Minas Gerais”.
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Aprovada no 1º turno, com as Emendas nº 1, 2, 3 e 8 e com a Emenda nº 5 na

forma da Subemenda nº 1, retorna-nos a matéria para receber parecer de 2º turno,

nos  termos  regimentais,  cabendo-nos  ainda,  elaborar  a  redação  do  vencido,  que

segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação

O objetivo do projeto em exame é modificar os arts. 12; 18; 20; 21; 22; 25; 31,

acrescentar o art. 22-A e revogar os arts. 6º; 14; 38; os §§ 2º e 3º do art. 16 e as

alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do art. 28, todos da Lei nº 13.515, de 2000, que

contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

As alterações decorrem da necessidade de se fazerem ajustes no texto vigente, de

forma  a  não  inviabilizar  o  controle  fiscal  que  deve  ser  exercido  pelo  Estado,

indispensável à efetividade e à perenidade da receita pública, e, ao mesmo tempo,

manter os pilares que orientaram a criação do Código, quais sejam, o de consolidar

em  um  único  instrumento  jurídico  os  direitos  do  contribuinte,  as  obrigações  e  os

limites de atuação da Administração Tributária, bem como estabelecer parâmetros de

condutas para um relacionamento de cooperação e respeito mútuo entre o Fisco e o

contribuinte.

Cabe acrescentar que as modificações propostas não comprometem o eixo central

e inovador do Código de Defesa do Contribuinte: a criação do Sistema Estadual de

Defesa  do  Contribuinte  –  Sisdecon  –  ,  composto  pela  Câmara  de  Defesa  do

Contribuinte – Cadecon – e pelos Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte –

Decons, cuja implantação é essencial para a eficácia do Código.

Na mudança proposta no §1º do art. 25, a Presidência da Cadecon será exercida

pela Secretaria de Estado da Fazenda. Entendemos que essa mudança contribuirá

para  a  implementação  e  efetividade  do  Código,  pois  passará  a  ser  de

responsabilidade daquela  Secretaria  assegurar  os  meios operacionais  e logísticos

necessários ao funcionamento da Cadecon.

Do  ponto  de  vista  financeiro-orçamentário,  que  compete  a  esta  Comissão,  a

proposição não encontra óbice à sua aprovação, pois não gera despesas para os

cofres públicos.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.443/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Romel  Anízio  -

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do

Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - A Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

“Art. 12 - ...

IV  -  a  proteção  contra  a  cobrança  vexatória,  vedada  a  divulgação  de  forma

depreciativa de dados sobre seus débitos;

Art. 18 - ...

Parágrafo único - Fica suspensa a inscrição em dívida ativa, até final do julgamento,

de  crédito  tributário  garantido  por  depósito  judicial  no  valor  do  montante  integral

exigido,  objeto  de  ação  que  vise  a  anular  ou  desconstituir  o  crédito  ou  o  seu

lançamento.

Art. 20 - ...

II - infrinjam, possibilitem a violação ou estejam em desacordo com as normas deste

Código;

Art. 21 - Considera-se abusiva a exigência da autoridade administrativa, tributária e

fiscal que contrarie os princípios e as regras do sistema jurídico e, em especial, os da

legislação tributária.

Art. 22 - ...

VI - impor ao contribuinte a cobrança de débito cujo fato gerador não tenha sido

devidamente apurado e demonstrado;

VII - arbitrar o valor da operação ou prestação sem a observância de procedimento

técnico idôneo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

VIII - fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais em estabelecimentos



1225
____________________________________________________________________________

comerciais  e  industriais,  apenas  para  efeito  coativo  ou  vexatório,  sem que  tenha

sofrido  nenhum  embaraço  ou  desacato,  ressalvadas  as  situações  em  que  a

requisição de força  policial  seja necessária à efetivação de medidas previstas  na

legislação tributária;

Art. 25 - ...

XVIII - Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais;

XIX - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

XX - Advocacia-Geral do Estado;

XXI - Controladoria-Geral do Estado;

XXII - Ouvidoria-Geral do Estado;

XXIII - Polícia Militar de Minas Gerais;

XXIV - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

XXV - Departamento de Estradas de Rodagem;

XXVI  -  Sindicato  dos  Técnicos  em  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  do

Estado de Minas Gerais – Sinffaz;

XXVII – Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais – Asseminas.

§ 1º - A Presidência da Cadecon será exercida pelo representante da Secretaria de

Estado de Fazenda.

§ 2º - Os representantes das entidades mencionadas neste artigo reunir-se-ão para

escolher o Vice-Presidente e o Secretário da Cadecon, bem como para elaborar e

aprovar o seu regimento.

§ 3º - Os órgãos e as entidades relacionados neste artigo, bem como outros órgãos

e entidades que se interessarem em atuar na defesa dos direitos do contribuinte,

poderão implantar Decons, desde que credenciados pela Cadecon.

Art. 31 - A formulação da política tributária atenderá, sempre que for possível, aos

princípios de continuidade das empresas e de manutenção dos empregos.

Art.  33-A -  O  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  usará  carteira  de  identidade

funcional, que terá fé pública como documento de identidade.

§ 1º - A carteira de identidade funcional de Auditor Fiscal da Receita Estadual fará

prova  de  todos  os  dados  nela  inseridos,  dispensando  a  apresentação  dos

documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados.
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§ 2º - A carteira de identidade funcional de Auditor Fiscal da Receita Estadual será

elaborada conforme modelo aprovado por decreto do Governador do Estado.”.

Art. 2º - Ficam revogados o art. 6º, o art. 14, os §§ 2º e 3º do art. 16, o inciso III do

art. 20, as alíneas “c” e “e” do inciso II do art. 28 e o art. 38 da Lei nº 13.515, de 7 de

abril de 2000.

Art. 3º – Fica substituído, no inciso I do art. 28 da Lei nº 13.515, de 7 de abril de

2000, o termo “reapresentar” pelo termo “representar”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.446/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “dispõe sobre a

criação do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM”.

A proposição foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1.

Retorna,  agora,  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa instituir o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM.

Caracterizado  como  fundo  de  função  programática,  o  FEM  visa  a  dar  suporte

financeiro  a  programas  e  ações  sociais  de  erradicação  da  miséria  e  da  extrema

pobreza, mormente aqueles que tenham como finalidade melhorar as condições de

formação  profissional,  habitação,  saneamento  básico,  acesso  à  água,  assistência

social e promoção da melhoria do padrão de vida.

Em 1º turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo nº 1, a fim de precisar o

alcance  das  medidas  propostas  e  adequá-las  às  normas  postas  pela  Lei

Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de

fundos estaduais.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º  turno,  encontra-se em tramitação

nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.447/2011, que, entre outros objetivos, altera a Lei nº
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6.763, de 1975, acrescendo dois pontos percentuais nas alíquotas do ICMS previstas

para as operações internas com bebidas alcoólicas (exceto aguardente de cana ou de

melaço),  com  cervejas  sem  álcool,  com  cigarros  e  produtos  de  tabacaria  e  com

armas,  até  31/12/2015.  Tal  receita  vincula-se  integralmente  ao  fundo,  fato  que

contribui para a sua operacionalização.

No tocante à permissão para que se destinem recursos do FEM para o custeio das

despesas com pessoal ou dos órgãos ou entidades que atuem como seus agentes

administradores, salienta-se que esta encontra respaldo no art. 5º, inciso III, da Lei

Complementar  nº  91,  que  autoriza  tal  fato  para  os  fundos  que  exerçam  função

programática.

Por  fim,  destaca-se que a mera previsão de fontes  de recursos,  por  si  só,  não

configura despesa para o Estado. Isso porque a efetiva destinação de recursos para o

FEM requer previsão orçamentária expressa, sendo vedado o início de programas ou

projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual – LOA –, conforme dispõe o art.

161, I, da Constituição Estadual. Também a lei de fundos traz expresso o dispositivo

de que a alocação de receitas aos fundos será feita por meio de dotação consignada

na  LOA.  Desse  modo,  compete  ao  Poder  Executivo,  ao  elaborar  a  proposta

orçamentária, destinar dotação específica para o fundo em exame.

Sendo assim, não há óbice à aprovação, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.446/2011, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Romel  Anízio,  Presidente  -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Sargento

Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 2.446/2011

(Redação do Vencido)

Cria o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  –  FEM  –,  de  função

programática, com o objetivo de custear programas e ações sociais de erradicação da



1228
____________________________________________________________________________

pobreza e da extrema pobreza.

Parágrafo  único  -  Os critérios  definidores  de  pobreza e  extrema pobreza serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 2º - Constituem recursos do FEM:

I  –  os  originários  da  renda  líquida  de  concursos  de prognósticos  referentes  às

extrações especiais vinculadas às finalidades previstas no art. 3º desta lei que vierem

a ser realizadas pelo Poder Executivo;

II – as dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais;

III – as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas;

IV – as doações, de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica, nacional ou

estrangeira;

V – os auxílios e contribuições que lhe forem destinados;

VI – os recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas de que

o Estado seja mutuário;

VII – o resultado da aplicação do disposto no § 1º do art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição da República,  na  forma da legislação

estadual específica;

VIII – outros recursos.

§  1º  –  Na  hipótese  de  extinção  do  FEM,  seu  patrimônio  reverterá  ao  Tesouro

Estadual, na forma de regulamento.

§ 2º – O FEM transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de serviço

e amortização da dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao

FEM, na forma a ser definida em regulamento.

§ 3º – As disponibilidades temporárias de caixa do FEM observarão o princípio da

unidade de tesouraria de que trata o art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964.

§ 4º – Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades temporárias do

fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda de poder

aquisitivo da moeda.

Art.  3º  – Os recursos do FEM serão aplicados prioritariamente em programas e

ações que possuam as seguintes finalidades:
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I – enfrentar as situações de pobreza e de desigualdade;

II  –  promover  a  proteção  social  por  meio  dos  serviços  e  benefícios

socioassistenciais no âmbito da política de assistência social;

III – reforçar a renda das famílias;

IV – assegurar o direito a alimentação adequada;

V – melhorar as condições de habitação, saneamento básico, acesso à água e de

padrão de vida;

VI – gerar novas oportunidades de trabalho e emprego;

VII – promover a formação profissional.

Art. 4º – Poderão receber recursos do FEM os Municípios e os órgãos e entidades

da administração pública estadual e municipal, para aplicação em programas e ações

que atendam às finalidades dispostas nos incisos do art. 3º desta lei.

§  1º  –  A  destinação  dos  recursos  do  FEM  poderá  ocorrer  por  transferência

voluntária amparada por convênio ou por transferência fundo a fundo.

§  2º  –  A  liberação  dos  recursos  do  FEM  deverá  ser  aprovada  pelo  grupo

coordenador, observado o disposto no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91,

de 2006, e obedecer às finalidades dos programas a que se vinculam.

§ 3º – A contrapartida a ser exigida dos Municípios, órgãos e entidades a que se

refere o “caput” obedecerá, no que couber, aos critérios básicos de contrapartida dos

programas e ações realizadas com recursos do FEM.

§ 4º  –  Os  órgãos  e  entidades  da  administração pública  estadual  que recebam

recursos do FEM poderão destinar recursos para a despesa com pessoal, nos termos

previstos no § 3º do art. 9º desta lei.

§  5º  –  Os  recursos  do  FEM serão aplicados  preferencialmente  nas  localidades

urbanas  e  rurais  que  desenvolvam  conjuntamente  ou  em  articulação  técnica  e

institucional programas federais e estaduais de combate à pobreza.

Art.  5º  –  Os  programas  e  ações  que  recebam  recursos  do  FEM  terão  como

beneficiários, preferencialmente:

I  – famílias cuja renda “per capita” não alcance o valor definidor da situação de

pobreza ou que estejam em situação de privação social, especialmente aquelas já

identificadas pelo Projeto Porta a Porta, do Programa Travessia;
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II – pessoas naturais em situação de pobreza e extrema pobreza.

Art.6º – São administradores do FEM:

I – o gestor;

II – o agente executor;

III – o agente financeiro;

IV – o grupo coordenador.

Art. 7º - Integram o grupo coordenador do FEM um representante:

I – da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – da Secretaria de Estado de Fazenda;

III – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

IV – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

V – da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

VI – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas;

VII – da Secretaria de Estado de Educação;

VIII – da Secretaria de Estado de Saúde;

IX – da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

X – da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

XI  –  do  Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização

Fundiária;

XII – do Conselho Estadual de Assistência Social;

XIII – do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;

XIV – do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XV – do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável;

XVI – do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do

Estado de Minas Gerais;

XVII – do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

XVIII – do Conselho Estadual de Economia Popular Solidária;

XIX – da Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria.

§ 1º – Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, por indicação dos titulares dos órgãos.
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§ 2º –  A função de membro do grupo coordenador  é  considerada de relevante

interesse público e não será remunerada a qualquer título.

§ 3º – Os membros do grupo coordenador representantes dos conselhos estaduais

de que tratam os incisos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII serão escolhidos dentre

os representantes da sociedade civil que integrem os respectivos conselhos.

Art.  8º  –  O gestor  e o agente financeiro  do FEM é a  Secretaria  de  Estado de

Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  competindo-lhe  o  exercício  das  atribuições

definidas no art. 8º, nos incisos I, e III do art. 9º e no art. 10 da Lei Complementar nº

91, de 19 de janeiro de 2006, e em regulamento.

§ 1º – A Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria

prestará assessoramento à Seplag para o exercício das atribuições de que trata o

“caput”.

§  2º  –  Não será  destinada qualquer  remuneração à  Seplag  em  decorrência  do

exercício das competências de administração do FEM.

Art. 9º – São agentes executores do FEM:

I – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

III – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

IV – Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

V – Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas;

VI – Secretaria de Estado de Educação;

VII – Secretaria de Estado de Saúde;

VIII – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

IX – Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária.

§ 1º – As competências previstas nos incisos I a III do art. 8º da Lei Complementar

nº  91,  de  2006,  serão exercidas  isoladamente pelo gestor  do  FEM,  podendo ser

atribuída aos demais agentes executores, nos termos de regulamento, a competência

prevista no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º – Não será atribuída qualquer remuneração aos agentes executores do FEM.

§ 3º – Será admitida a destinação de recursos do FEM para despesas com pessoal
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ou custeio dos órgãos e entidades que atuem como seus agentes administradores,

desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações  finalísticas  de  execução  de

programas e ações sociais contempladas pelo FEM, nos termos do inciso III do art. 5º

da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art.  10 – Os demonstrativos financeiros do FEM obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e aos demais atos normativos aplicáveis.

Art. 11 – O gestor do FEM poderá ajustar com os demais agentes executores metas

e resultados a serem atingidos na implementação dos objetivos do FEM, nos termos

do art. 11 da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 12 – Normas operacionais e complementares necessárias à execução desta lei

serão estabelecidas em regulamento.

Art.  13  –  Em  caso  de  irregularidades  praticadas  pelos  órgãos  e  entidades

executores  dos  programas  e  ações  sociais  mencionados  no  art.  4º  desta  lei,  os

infratores estarão sujeitos a sanções administrativas definidas em regulamento, sem

prejuízo das responsabilidades civis e penais aplicáveis.

Art. 14 – O FEM extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2030.

Art.  15  –  Esta  lei  entra  em  vigor  no  exercício  financeiro  seguinte  ao  de  sua

publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

Comissão a fim de receber parecer  para o 2º  turno,  conforme dispõe o art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em exame pretende alterar o art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, com o

objetivo de autorizar o Poder Executivo a conceder redução para até 0% da carga

tributária nas operações internas com feijão, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas
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para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas  (complementos  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas cerâmicas, manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita. A redução

da carga tributária  do  feijão,  segundo a  exposição de motivos  que acompanha o

projeto,  tem  como  objetivo  reduzir  o  valor  da  mercadoria,  já  que  é  consumida

especialmente  pelas  classes  menos  favorecidas  economicamente.  No  caso  dos

materiais  de  construção  acima  enumerados,  que  atualmente  contam  com  uma

autorização de redução da carga tributária para até 7%, o objetivo da medida, de

acordo com a exposição de motivos, é fomentar  o setor  econômico e viabilizar  a

redução do déficit habitacional. Cumpre mencionar que a alteração aprovada no 1º

turno  inclui  a  laje  pré-moldada  no  rol  das  mercadorias  que  poderão  ter  a  carga

tributária reduzida para até 0%.

Outras  alterações  no  referido  art.  12  pretendem  reduzir  para  até  12% a  carga

tributária  nas  operações internas com telhas plásticas e  com kit  para  gás  natural

veicular – GNV. No caso das telhas, a intenção é incentivar a aquisição da mercadoria

de estabelecimento de contribuinte situado no Estado. Quanto ao GNV, de acordo

com a exposição de motivos, o intuito é incentivar o consumo de gás natural veicular

no Estado, uma vez que se trata de combustível com baixa emissão de gases tóxicos.

Com o objetivo de financiar o Fundo de Combate à Pobreza, previsto no art. 82 do

Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  –  ADCT  –  da  Constituição  da

República,  a  proposição  cria  ainda  um  adicional  de  dois  pontos  percentuais,  até

31/12/2015,  sobre  as  alíquotas  de  ICMS  incidentes  nas  operações  com  bebidas

alcoólicas – exceto aguardente de cana ou de melaço –, cervejas sem álcool, cigarros

e produtos de tabacaria e armas.

Durante  a  tramitação  no  1º  turno,  foi  aprovado  substitutivo  com  o  intuito  de

promover  outras  alterações na legislação tributária.  Entre  as  mudanças,  estão as

autorizações para reduzir para até 0% da carga tributária nas operações internas com

laje pré-moldada, com concreto cimento ou asfáltico destinados a construtora para

emprego em obra pública e com capacete para motociclista, bem como redução para

até  0% da  carga  tributária  para  incentivar  a  instalação,  em  território  mineiro,  de

estabelecimentos  industriais  que  gerem  empregos  no  Estado.  Foram  aprovadas

alterações  para  permitir  que  o  Poder  Executivo  estabeleça  forma simplificada  de



1234
____________________________________________________________________________

restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS pelo prestador de

serviço  de  comunicação,  para  aperfeiçoar  as  normas  relativas  à  concessão,

suspensão e cancelamento de inscrição estadual e ao regime especial de controle e

fiscalização, bem como permitir que o contribuinte mineiro aproprie créditos do ICMS

relativos a operações ou prestações realizadas ao abrigo de incentivo ou benefício

fiscal  concedido  em desacordo com a  Constituição da República,  desde que tais

operações  ou  prestações  tenham  ocorrido  antes  da  divulgação  do  incentivo  ou

benefício em resolução do Secretário de Estado de Fazenda. Também são propostas

alterações nas normas relativas a penalidades e nas normas antielisão, disciplinando

a norma geral, incluída no Código Tributário Nacional (CTN). São ainda convalidados

os procedimentos realizados, de 12 a 26/8/2011, nas operações com medicamentos e

outros  produtos  farmacêuticos, autorizado  o  pagamento  facilitado  de  créditos

tributários  do  ICMS  apropriados  indevidamente  e  estabelecida  a  aplicação  do

percentual mínimo de 1% de juros de mora, até o dia 31/12/2011, podendo, após esta

data, ser exigido percentual menor, conforme a política tributária da União.

Mantemos  o  nosso  entendimento  emitido  no  1º  turno  em favor  do  projeto,  por

considerar  que  as  medidas  propostas  contribuem  para  o  fomento  da  atividade

econômica e para a consecução das políticas públicas de melhoria das condições de

vida da população de menor renda e de redução da pobreza e das desigualdades

sociais,  bem  como aprimoram  a  legislação  tributária.  Consideramos  oportuno,  no

entanto, propor nova modificação na legislação tributária, com o objetivo de garantir

aos pequenos produtores rurais tratamento tributário favorecido na comercialização

de produtos agroindustriais.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.447/2011,  no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao §20 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, de que trata o art. 1º do vencido a

seguinte redação:

Art. 1º – O § 20 do art. 12, os §§ 4º e 7º do art. 24, o art. 20-K, o inciso II do art. 53,

os incisos XXX e XXXII do art. 54, o inciso VII e os §§ 2º e 3º do art. 55 e o art. 205
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da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.12 – (…)

§ 20 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas, manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita.'.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art.  – O art.  17 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:

'Art. 17 – (...)

§ 3º – Ao pequeno produtor rural, fica assegurado o mesmo tratamento de que trata

o § 1º deste artigo na comercialização de seus produtos agroindustriais, desde que:

I – tenha a inscrição no Cadastro de Produtor Rural Pessoa Física;

II – atenda à legislação sanitária vigente;

III – tenha receita bruta anual de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).'.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Antônio  Júlio,  relator  -  Doutor  Viana  -  Romel  Anízio  -

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 2.447/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 20 do art. 12, os §§ 4º e 7º do art. 24, o art. 20-K, o inciso II do art. 53,

os incisos XXX e XXXII do art. 54, o inciso VII e os §§ 2º e 3º do art. 55 e o art. 205

da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.12 – (…)

§ 20 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária
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nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, telhas cerâmicas, manilhas e conexões cerâmicas, areia e brita.

(…)

Art. 20-K – As reduções previstas no art. 20-I desta lei aplicam-se nos casos em

que,  do  leite  adquirido  no  regime  de  que  trata  esta  seção,  resultem  produtos

acondicionados  em  embalagem  própria  para  consumo  remetidos  pelo  próprio

fabricante em operação sujeita à incidência do ICMS.

(...)

Art. 24 – (...)

§  4º  Para  a  concessão  de  inscrição  do  estabelecimento  no  Cadastro  de

Contribuintes poderão ser exigidos:

(…)

§ 7º – (…)

V – (...)

b)  aquisição,  distribuição,  transporte,  estocagem  ou  revenda  de  combustível

adulterado ou desconforme;

(...)

Art. 53 – (...)

II  – o valor  das operações ou das prestações realizadas ou da base de cálculo

estabelecida pela legislação;

(...)

Art. 54 – (...)

XXX  –  por  imprimir,  mandar  imprimir,  utilizar,  inutilizar  ou  cancelar  formulário

destinado a impressão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados,

bem  como  por  confeccionar,  mandar  confeccionar,  utilizar,  armazenar,  distribuir,

inutilizar  ou  cancelar  formulário  de  segurança  em  desacordo  com  a  legislação

tributária  –  500  (quinhentas)  Ufemgs  por  formulário,  sem  prejuízo  da  inutilização

destes;

(…)

XXXII – por deixar de cancelar formulário de segurança em branco ou autorização
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para  sua  confecção,  na  forma  definida  na  legislação  tributária,  na  hipótese  de

desistência  pelo  contribuinte  de  sua  autorização  para  imprimir  e  emitir

simultaneamente documentos fiscais por processamento eletrônico de dados ou para

imprimir documentos fiscais eletrônicos – 500 (quinhentas) Ufemgs por formulário ou

autorização;

(...)

Art. 55 – (...)

VII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou a prestação:

a  –  importância  diversa  do  efetivo  valor  da  operação  ou  da  prestação  –  40%

(quarenta por cento) do valor da diferença apurada;

b – valor da base de cálculo da substituição tributária menor do que a prevista na

legislação, em decorrência de aposição, no documento fiscal, de importância diversa

do efetivo valor da prestação ou da operação própria – 40% (quarenta por cento) do

valor da diferença apurada da base de cálculo da substituição tributária;

c – valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, relativamente à

prestação  ou  operação  própria  ou  à  substituição  tributária,  nas  hipóteses  não

abrangidas pelas alíneas anteriores – 20% (vinte por cento) do valor da diferença

apurada;

(...)

§ 2º – Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX do “caput”, observado, no que

couber, o disposto no § 3º deste artigo, a multa fica limitada a duas vezes e meia o

valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo ser inferior a 15%

(quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive quando amparada

por isenção ou não incidência.

§ 3º – Nas hipóteses dos incisos II, VI, XVI, XIX e XXIX do “caput” deste artigo,

quando a infração for constatada pela fiscalização no trânsito da mercadoria, a multa

fica limitada a  duas vezes e  meia o valor  do  imposto  cobrado na autuação,  não

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação,

inclusive quando amparada por isenção ou não incidência.

(...)

Art. 205 – Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
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ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de

obrigação tributária serão desconsiderados, para fins tributários, pelo Auditor Fiscal

da Receita Estadual.

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica aos atos e negócios jurídicos

em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, os quais serão objeto

de procedimento distinto.”.

Art. 2º – O art. 12, o art. 24 e seus §§ 4º e 7º, e os arts. 28, 52 e seu § 1º, 53, 54, 55

e  160-A da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  passam  a  vigorar  acrescidos  dos  seguintes

dispositivos:

“Art. 12 – (...)

§ 30 – (…)

XLIV – telhas plásticas.

(...)

§  62 – Fica o Poder  Executivo autorizado na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga tributária

nas operações internas com kit para gás natural veicular – GNV.

§ 63 – Fica o Poder  Executivo autorizado na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com feijão.

§ 64 – As reduções a que se referem os §§ 23 e 24 deste artigo aplicam-se também

nas operações internas promovidas por centro de distribuição de mesma titularidade

do estabelecimento industrial com mercadorias por este produzidas.

§ 65 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com concreto cimento ou asfáltico destinados a construtora

para  emprego  em  obra  pública  contratada  mediante  licitação  pela  administração

pública federal para manutenção, reparo ou construção de rodovias federais ou pela

administração pública estadual.

§ 66 – Observado o disposto nos §§ 67 e 68 deste artigo, fica o Poder Executivo

autorizado, nos prazos e condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0%

a carga tributária:



1239
____________________________________________________________________________

I – na operação interna com mercadorias que, nos termos da legislação do imposto,

sejam  consideradas  bens  alheios  à  atividade  do  estabelecimento  ou  não  se

enquadrem  no  conceito  de  matéria-prima,  produto  intermediário  ou  material  de

embalagem, destinada a estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado;

II  –  na  entrada,  decorrente  de  importação  do  exterior,  promovida  por

estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado, das mercadorias de que

trata o inciso I deste artigo, exceto materiais de construção.

§ 67 – Para aplicação do disposto no § 66 deste artigo será observado o seguinte:

I – o estabelecimento industrial em fase de instalação deverá:

a) ser signatário de protocolo de intenções firmado com o Estado;

b)  atuar  na  fabricação  de  produtos  relacionados  na  Parte  5  do  Anexo  XII  do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de

2002;

c) apresentar compromisso de geração de, pelo menos, mil e quinhentos empregos

diretos, no prazo de três anos contado do início de sua produção;

II – a redução será concedida:

a) a requerimento do interessado, que, na hipótese do inciso II do § 66, justificará a

necessidade de importação da mercadoria;

b) mediante regime especial, que será submetido, no que couber, ao disposto nos

§§ 1º a 6º do art. 225 desta lei;

III – a saída promovida com a redução da carga tributária não ensejará o estorno de

crédito de ICMS.

§ 68 – No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67

deste artigo, o estabelecimento industrial  em fase de instalação no Estado deverá

recolher, proporcionalmente à diferença que faltar para completar o número de mil e

quinhentos empregos diretos, o imposto dispensado em razão da redução de carga

tributária de que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até

o último dia útil do mês subsequente àquele em que se verificar o descumprimento.

§ 69 – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com capacete para motociclista.
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§ 70 – Fica o Poder  Executivo autorizado na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente,

da rocha verdete.

(…)

Art. 24 – (…)

§ 4º – (...)

IV – oferecimento de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, na forma

prevista em regulamento,  na hipótese de antecedentes fiscais  que desabonem as

pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou controladas,

ou ainda seus sócios.

(…)

§ 7º – (…)

IV – (…)

c) a participação em organização ou associação constituída com a finalidade de

implementar esquema de evasão fiscal mediante artifícios envolvendo a dissimulação

de atos, negócios ou pessoas, potencialmente lesivos ao erário;

d) a produção, aquisição, comercialização, distribuição, transporte ou estocagem de

mercadoria falsificada ou adulterada;

e) a utilização como insumo, comercialização ou estocagem de mercadoria objeto

de contrabando ou descaminho;

V – (...)

d) débitos inscritos em dívida ativa em nome do estabelecimento, sem exigibilidade

suspensa, com valor superior ao capital integralizado;

VI – exigida garantia  ao cumprimento das obrigações tributárias na hipótese de

superveniência dos fatos previstos no inciso IV do § 4º deste artigo e essa não for

oferecida no prazo estipulado;

VII – o contribuinte encontre-se em situação de inadimplência fraudulenta, assim

entendida a falta de recolhimento de débito tributário vencido relativo a imposto já

retido por substituição tributária;

VIII – o contribuinte praticar operações incompatíveis com seu objeto social, com
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sua capacidade financeira ou com as condições físicas de seu estabelecimento.

(...)

§ 9º – Em substituição ou em complemento à garantia exigida nos termos do inciso

IV do § 4º deste artigo, o contribuinte poderá ser submetido ao regime especial de

controle e fiscalização previsto no art. 52 desta Lei.

(…)

Art. 28 – (...)

§  7º  – Na hipótese de que trata o § 5º  deste artigo,  fica o destinatário  mineiro

autorizado a apropriar o crédito decorrente de operação ou prestação ocorrida até a

data em que o incentivo ou benefício for divulgado em resolução do Secretário de

Estado de Fazenda, exceto nas seguintes hipóteses, nos termos do regulamento:

I – entrada decorrente de operação de transferência;

II – entrada decorrente de operação promovida por empresa interdependente; e

III  –  demais  situações  em  que  o  destinatário  mineiro  comprovadamente  tenha

ciência do incentivo ou benefício fiscal concedido ao remetente.

(…)

Art. 52 – (...)

XVII – utilizar documento fiscal falso ou ideologicamente falso.

§ 1º – (...)

VII  –  atribuição  da  responsabilidade  pela  retenção  e  recolhimento  do  imposto

devido  pelas  operações  subsequentes  com  mercadorias  sujeitas  ao  regime  da

substituição  tributária  de  que  trata  o  art.  22  desta  Lei,  ainda  que  previamente

destacado ou informado o imposto no documento fiscal de aquisição da mercadoria,

hipótese  em  que  será  admitida  a  apropriação,  como  crédito,  do  imposto

comprovadamente recolhido nas operações anteriores.

Art. 53 – (...)

V  – o valor  do  imposto  a ser  informado em documento  fiscal  por  exigência  da

legislação.

(...)

§ 13 – A multa prevista no inciso XXXIV do art. 54, além das reduções previstas no

§ 9º, poderá ser reduzida na forma do § 3º deste artigo a até,  no máximo, 50 %
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(cinquenta por cento) do valor, ficando a redução condicionada a que seja sanada a

irregularidade e efetuado o pagamento integral no prazo de trinta dias contados da

publicação da decisão irrecorrível do órgão julgador administrativo.

Art. 54 – (...)

XLI – por deixar de solicitar a inutilização de número de documento fiscal eletrônico

– 50 (cinquenta) Ufemgs por número;

XLII – por solicitar após o prazo previsto em regulamento a inutilização de número

de documento fiscal eletrônico – 25 (vinte e cinco) Ufemgs por número;

XLIII  –  por  deixar,  o  destinatário,  relativamente  ao  documento  fiscal  eletrônico

emitido  por  terceiro,  de  confirmar  a  operação,  informar  seu  desconhecimento  ou

informar a devolução das mercadorias, na forma e condições previstas na legislação

tributária – 100 (cem) Ufemgs por documento;

XLIV – por utilizar para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação do

serviço de transporte documento auxiliar de documento fiscal eletrônico:

a) sem constar código de barra ou com código de barra fora dos padrões definidos

na legislação pertinente ou ilegível para leitura ótica – 200 (duzentas) Ufemgs por

documento;

b) sem constar chave de acesso do documento fiscal eletrônico – 200 (duzentas)

Ufemgs por documento;

c) sem constar protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico ou, quando

impresso em formulário de segurança, representação numérica do respectivo código

de barra – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

d) impresso em contingência sem a utilização de formulário de segurança, quando

exigido  pelo  regulamento,  desde  que  o  documento  fiscal  eletrônico  relativo  à

operação ou à prestação tenha sido autorizado antes do início de ação fiscal – 200

(duzentas) Ufemgs por documento;

e) constando informações divergentes das contidas no correspondente documento

fiscal eletrônico, ressalvadas as hipóteses para as quais haja previsão de penalidade

específica – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

f) em desacordo com outras exigências previstas na legislação para as quais não

haja penalidade específica nesta lei – 25 (vinte e cinco) Ufemgs por documento;
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XLV  –  por  transportar  mercadoria  ou  por  realizar  a  prestação  de  serviço  de

transporte sem portar o documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, desde que

o  documento  fiscal  relativo  à  operação  ou  prestação  tenha  sido  autorizado

eletronicamente  antes  do  início  de  ação  fiscal  –  200  (duzentas)  Ufemgs  por

documento;

XLVI – por deixar,  o destinatário de documento fiscal eletrônico, de comunicar à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  no  prazo  previsto  em  regulamento,  a

impossibilidade de confirmação da existência da autorização de uso do documento

fiscal eletrônico emitido em contingência – 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

XLVII – por utilizar os sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos em

desacordo com as normas previstas em regulamento para garantir a estabilidade dos

ambientes de produção, desde que não configurada a conduta do inciso XXXI deste

artigo – 1.000 (mil) Ufemgs por constatação.

(...)

§ 4º – Na hipótese do inciso VI do “caput” deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação, não podendo ser inferior a

15% (quinze por cento) do valor da operação, inclusive quando amparada por isenção

ou não incidência.

Art. 55 – (...)

XXXVI – por transmitir informação em meio digital contendo dados falsos quanto à

aquisição de energia  elétrica em ambiente de  contratação livre – 100% (cem por

cento) do valor das operações de aquisição de energia elétrica no respectivo período;

XXXVII – por deixar de consignar, em documento fiscal que acobertar a operação

ou  a  prestação,  ainda  que  em  virtude  de  incorreta  aplicação  do  diferimento,

suspensão,  isenção  e  não  incidência,  a  base  de  cálculo  prevista  na  legislação,

relativamente  à  prestação ou operação própria  ou à substituição tributária  –  20%

(vinte por cento) do valor da base de cálculo;

XXXVIII  –  por  cancelar  documento fiscal  eletrônico  ou  informação eletrônica  de

registro de saída de documento fiscal eletrônico após a saída da mercadoria ou o

início da prestação do serviço – 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou

da prestação;
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XXXIX – por cancelar documento fiscal eletrônico relativo a operação ou prestação

não ocorrida, após o prazo para cancelamento previsto em regulamento – 20% (vinte

por cento) do valor da operação ou da prestação;

XL – por utilizar para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação de

serviço de transporte documento auxiliar de documento fiscal eletrônico com valores

ou  dados  do  destinatário  que  não  correspondam  ao  constante  no  respectivo

documento fiscal eletrônico – 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou

prestação;

XLI  –  por  informar  Declaração  Prévia  de  Emissão  em  Contingência  com  valor

divergente do respectivo documento fiscal eletrônico – 40% (quarenta por cento) do

valor da diferença;

XLII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação, a

título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido ou

apurado por substituição tributária, valor superior ao do imposto total que incidiu nas

operações  com a  mercadoria  –  50% (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  diferença

apurada;

XLIII – por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação,

a título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido

ou apurado por substituição tributária, valor superior ao do reembolso de substituição

tributária – 50% (cinquenta por cento) do valor da diferença apurada.

(...)

§ 5º – Na hipótese dos incisos II e XVI, quando a infração for apurada pelo Fisco,

com base exclusivamente em documento e nos lançamentos efetuados na escrita

fiscal ou comercial do contribuinte, se o desacobertamento decorrer da emissão ou

utilização de documento fiscal desautorizado, em virtude de o emitente ter se tornado

obrigado à emissão de documento fiscal eletrônico, a penalidade será de 3% (três por

cento) do valor da operação ou da prestação, observado o disposto no § 1º.

§ 6º – As penalidades a que se referem os incisos II e XVI aplicam-se, inclusive, às

hipóteses em que o remetente ou prestador não obtiver previamente a autorização de

uso do documento fiscal eletrônico correspondente à operação ou à prestação ou

quando o documento gerado em contingência não for transmitido nas hipóteses em
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que tal obrigação esteja prevista em regulamento.

(…)

Art. 160-A – (...)

VII  –  da  falta  de  autorização  do  documento  fiscal  eletrônico  gerado  em

contingência.”.

Art. 3º – A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida dos seguintes arts. 12-A, 38-A, 39-A

e 205-A:

“Art. 12-A – As alíquotas previstas para as operações internas com cervejas sem

álcool,  com  bebidas  alcoólicas,  exceto  aguardente  de  cana  ou  de  melaço,  com

cigarros, exceto os embalados em maço, com produtos de tabacaria e com armas,

inclusive quando estabelecidas no regulamento do imposto, serão acrescidas, até 31

de dezembro de 2015, de dois pontos percentuais para os fins do disposto no § 1º do

art.  82  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil.

§ 1º – O valor do imposto decorrente do adicional de alíquota de que trata o “caput”

não será utilizado ou considerado para efeitos do cálculo de quaisquer benefícios ou

incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros.

§ 2º  – Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a excluir as operações de que trata o “caput” da aplicação

do adicional de alíquota estabelecido neste artigo.

§ 3º – A forma e as condições de destaque, escrituração, apuração e recolhimento

do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o “caput” serão estabelecidas

em  regulamento,  podendo  prever  o  destaque,  a  escrituração,  a  apuração  e  o

recolhimento, em separado, do referido valor.

§ 4º – A responsabilidade por substituição tributária prevista no art.  22 desta lei

aplica-se ao adicional de alíquota de que trata o 'caput' deste artigo.

(…)

Art.  38-A – O Poder  Executivo,  nos termos do regulamento,  poderá estabelecer

forma simplificada de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS

pelo prestador de serviço de comunicação.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, o valor a ser restituído
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poderá  ser  calculado  e  apropriado  pelo  sujeito  passivo  em  sua  escrita  fiscal,

aplicando-se  determinado  percentual  sobre  o  valor  do  imposto  destacado  no

documento relativo à prestação de serviço de comunicação.

(...)

Art. 39-A – A validade de documento fiscal eletrônico emitido em contingência fica

condicionada à transmissão do respectivo arquivo digital à Secretaria de Estado de

Fazenda e à sua autorização de uso,  nas hipóteses em que tal  obrigação esteja

prevista em regulamento.

(...)

Art. 205-A – São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que

visem a reduzir  o valor  de tributo, a evitar  ou a postergar o seu pagamento ou a

ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos

constitutivos da obrigação tributária.

§ 1º – Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico levar-se-á em conta, entre

outras, a ocorrência de:

I – falta de propósito negocial; ou

II – abuso de forma.

§ 2º – Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma

mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, para a prática de determinado

ato.

§ 3º – Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma

jurídica a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado

econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.

§ 4º – A defesa do sujeito passivo contra a desconsideração do ato ou negócio

jurídico  previsto  no  “caput”  deste  artigo  deverá  ser  feita  juntamente  com  a

impugnação ao lançamento do crédito tributário, na forma e no prazo previstos na

legislação que regula o contencioso administrativo fiscal.

§ 5º – O órgão julgador administrativo julgará em caráter preliminar a questão da

desconsideração do ato ou negócio jurídico.

§ 6º  – No caso de exigir-se tributo do sujeito  passivo,  nos termos deste artigo,

poderá ser quitado até o termo final do prazo para impugnação, acrescido apenas de
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juros e multa de mora.”.

Art. 4º – Os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 – (...)

§ 1º – A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de transporte

coletivo intermunicipal é de 3% (três por cento) da receita,  por linha, calculada de

acordo com critérios a serem estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DER-MG.

§ 2º – A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de transporte

coletivo  metropolitano  é  de  3%  (três  por  cento)  do  custo  total  do  sistema,

obedecendo-se à sistemática prevista em legislação própria.

Art. 5º – O item 1 da Tabela C da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“1 Fiscalização  do  transporte  coletivo  intermunicipal  de  passageiros:  será

cobrada à razão de 3% (três por cento) sobre a receita operacional da linha,

nos termos da Lei nº 11.403, de 12/1/94.”.

Art. 6º – Ficam convalidadas as operações realizadas no período de 12 a 26 de

agosto de 2011 em conformidade com a previsão contida no § 5º do art. 59 da Parte 1

do Anexo XV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002.

Art. 7º – O crédito tributário, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança, relativo a estorno de crédito de ICMS decorrente do

recebimento de mercadorias ou serviços em operações ou prestações interestaduais,

realizadas até a data de publicação desta lei, abrigadas por incentivo ou benefício

fiscal ou financeiro vinculado ao imposto, concedido ou autorizado por outra unidade

da Federação sem observância do disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art.

155 da Constituição da República, poderá ser quitado, no prazo de até 90 dias da

publicação desta lei, com os benefícios do Programa de Parcelamento Especial de

Crédito Tributário relativo ao ICMS – PPE II, instituído pelo Decreto nº 45.358, de 4 de

maio de 2010, nos termos de regulamento.

Art. 8º – O disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

e no art. 7º desta lei, não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de
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importâncias já recolhidas.

Art. 9º – Para os efeitos do disposto no “caput” do art. 226 da Lei nº 6.763, de 1975,

até o dia 31 de dezembro de 2011, prevalece o limite mínimo de juros de mora de que

trata o § 3º do art. 84 da Lei Federal nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 10 – Fica autorizada, até 31 de dezembro de 2011, a apropriação de crédito do

ICMS  relativa  às  remessas  interestaduais  de  leite  ou  seus  derivados,  não

acondicionados em embalagem própria para consumo, pelo contribuinte signatário de

protocolo  com  o  Estado,  desde  que tenha sido  observado o  disposto  em regime

especial  de  tributação concedido  nos termos  da legislação vigente  até  a  data  de

publicação desta lei, salvo na hipótese de protocolo com vigência posterior, em que

será observada a data final nele prevista, desde que:

I – o protocolo e o respectivo regime especial de tributação estejam em vigor na

data de publicação desta lei;

II – o contribuinte esteja cumprindo os compromissos assumidos no protocolo;

III – a prorrogação, até a data final prevista no protocolo, seja formalizada mediante

termo aditivo ao regime especial de tributação.

Art. 11 – Ficam revogados os incisos I a VI do § 31 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República Federativa do Brasil,

relativamente ao art. 12-A da Lei nº 6.763, de 1975.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.658/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste
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parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.658/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel

constituído pela área de 356.000m²,  situado no local  denominado Fazenda Olhos

D'Água, naquele Município, para que seja destinado à ampliação e modernização do

aeroporto municipal.

A proposição estabelece, em seu art. 2º, que o móvel reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou se for  modificada a sua

finalidade; e o art. 3º utiliza o mesmo prazo para que essa autorização fique sem

efeito se o Município de Rio Paranaíba não houver procedido ao registro do imóvel.

Por  fim,  o  art.  4º  dispõe  que  o  Município  de  Rio  Paranaíba  encaminhará  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  documento  que

comprove a utilização do imóvel conforme estabelecido na lei.

A autorização do Poder Legislativo para que bens imóveis sejam transferidos do

patrimônio do Estado é uma exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ratificamos o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário,  nem acarreta repercussão na lei  orçamentária.

Pode, portanto, ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.658/2011, no

2º turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Antônio Júlio - João Vítor



1250
____________________________________________________________________________

Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 2.658/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Paranaíba o

imóvel constituído pela área de 356.000m² (trezentos e cinquenta e seis mil metros

quadrados), situado no local denominado Fazenda Olhos D'Água, naquele Município,

registrado sob o nº  2.161,  a fls.  181 do Livro nº  3-A,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de Rio Paranaíba.

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se à

ampliação e modernização do aeroporto municipal.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º ou tiver modificada

a sua finalidade.

Art. 3º – A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Rio  Paranaíba  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º – O Município de Rio Paranaíba encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.659/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão
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colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no §1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.659/2011, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas imóvel com área de

1.600m², situado no Povoado do Amendoim, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o bem será destinado à

ampliação do Projeto Educação de Jovens e Adultos – EJA – e ao desenvolvimento

de práticas desportivas e atividades socioculturais.

Ademais, o art. 2° prevê sua reversão ao patrimônio  do Estado se, findo o prazo de

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

dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°; o art. 3° estabelece que a

autorização  ficará  sem  efeito  se,  findo  esse  prazo,  o  Município  de  Couto  de

Magalhães de Minas não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe

que o donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – comprovação da utilização do bem de acordo com o estabelecido.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não  representa  despesas  para  o  erário  nem

acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.659/2011, no
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2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente – Antônio Júlio,  relator – João Vítor Xavier – Sargento

Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 2.659/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Magalhães  de  Minas  o  imóvel  constituído  por  área  de  1.600,00m²,  situado  no

Povoado de Amendoim, naquele Município, registrado sob o nº 14.328, a fls. 298 do

Livro 3-N, no Cartório de Registro da Comarca de Diamantina.

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se à

ampliação do Projeto Educação de Jovens e Adultos – EJA – e ao desenvolvimento

de práticas desportivas e atividades socioculturais.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Couto de Magalhães de Minas não houver

procedido ao registro do imóvel.

Art. 4° – O Município de Couto de Magalhães de Mina s encaminhará à Secretaria

de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  documento  que  comprove  a

destinação do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.660/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

autorizar  o  Poder  Executivo  a  permutar  com o  Município de Ibiraci  o  imóvel  que
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especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a esta Comissão a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.660/2011 de conceder autorização ao Poder Executivo

para  que  possa  permutar  um  terreno  de  propriedade  do  Estado,  com  área  de

9.983,31m²,  a  ser  desmembrado  de  área  com  32.895,00m²,  situado  na  Rua

Waldomiro Magalhães, s/nº, Bairro Alto da Boa Vista, Município de Ibiraci, por imóvel

de propriedade desse Município, com área de 288m², situado na Rua Seis de Abril, nº

1.280, Centro, Município de Ibiraci.

O imóvel de propriedade do Estado está localizado em uma área afastada do centro

da cidade e contém uma Área de Proteção Permanente – APP –, o que impede seu

total aproveitamento, enquanto o imóvel municipal situa-se em área central e possui a

infraestrutura necessária à instalação da sede da Promotoria de Justiça da Comarca

de Ibiraci.

Além  do  interesse  público  envolvido,  cabe  ressaltar  que  a  transferência  de

titularidade se fará sem torna para as partes, uma vez que a diferença de valores

encontrada na avaliação prévia (de R$12.200,00) é compensada pela localização do

imóvel  a  ser  adquirido  pela  administração  municipal,  extremamente  adequada  à

prestação de serviços jurisdicionais aos munícipes.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição em exame é exigida pelo

art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que

institui normas para licitação e contratos da administração pública; e pelo § 2º do art.

105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui n ormas gerais de direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ratificar o entendimento anterior desta Comissão, uma vez que, pelas razões

apresentadas, a pretendida permuta atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem

tem repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.660/2011, no 2º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente – Sargento Rodrigues, relator – Antônio Júlio – João Vítor

Xavier.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A  5 AO PROJETO DE LEI Nº 2.449/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763,  de  26/12/75,  que  consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  e  dá  outras

providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida,  esta  Comissão  opinou  por  sua  aprovação  no  1º  turno,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 1 a 5, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  estudo  pretende  atualizar  os  valores  e  modificar  os  critérios  de

cobrança da Taxa de Segurança Pública – TSP –, devida na remoção e estada de

veículos  automotores;  criar  taxa  sobre  a  disponibilização  do  acesso  a  sistema

informatizado mantido ou controlado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais

– Detran-MG – por parte de entidades a ele formalmente vinculadas e estabelecer

prazo para a alienação de veículos apreendidos ou removidos.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas ao projeto cinco emendas. A

Emenda nº 1, do Deputado Carlin Moura, pretende estender aos atos e documentos

relativos  a  quaisquer  eventos  esportivos  profissionais  ou  amadores  realizados  no

Estado a isenção da Taxa de Segurança Pública, que hoje só beneficia as partidas de

futebol. A Emenda nº 2, do Deputado Elismar Prado, veda a cobrança da Taxa de
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Segurança Pública  devida  pela  estada de veículo  apreendido  e pela  remoção de

veículo nas hipóteses de veículo roubado, furtado ou extorquido. A Emenda nº 3, do

Deputado Délio Malheiros, propõe isentar da Taxa de Segurança Pública os atos e

documentos  relativos  ao  processo  de  habilitação  para  a  condução  de  veículos

automotores por pessoas que tenham renda familiar mensal bruta igual ou inferior a

dois salários mínimos, estejam matriculadas na rede pública de ensino e comprovem

bom desempenho escolar ou sejam egressas do sistema prisional. Do mesmo autor,

a Emenda nº 4 determina que os serviços de estada de veículo apreendido e de

remoção de veículo, quando prestados por particulares terceirizados, não poderão ser

remunerados  por  valores  superiores  aos  previstos  em  lei.  A  Emenda  nº  5,  do

Deputado Sargento Rodrigues, propõe que o local de depósito de veículos removidos,

abandonados ou apreendidos seja dotado de cobertura que evite a exposição dos

veículos às intempéries.

Consideramos  que  Emenda  nº  1  assegura  isonomia  tributária  aos  eventos

esportivos profissionais ou amadores realizados no Estado, já que há isenção da Taxa

de Segurança Pública para as partidas de futebol. Entendemos que as Emendas nºs

2 e 3, por implicarem renúncia de receita tributária, deveriam cumprir o disposto no

art.  14  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  que  determina  que  a  concessão  de

benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar

acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no primeiro exercício

de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes

Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que se demonstre que a renúncia foi

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e não afetará as metas de

resultados fiscais ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação que

proporcionem aumento da receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor

quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.  Observa-se,

entretanto,  que  os  referidos  requisitos  não  foram  observados  pelas  propostas.

Consideramos,  por  outro  lado,  que  a  Emenda  nº  4  vem  assegurar  tratamento

isonômico aos contribuintes da Taxa de Segurança Pública devida pela remoção e

estada de veículo apreendido. Entendemos não ser conveniente tratar em lei estadual

a matéria constante na Emenda nº 5.
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Com a finalidade de corrigir erro material no comando do art. 1º do Substitutivo nº 1

e incluir novas modificações na legislação relativa a taxas, apresentamos emendas

ao  projeto.  Entre  as  mudanças  propostas,  está  a  concessão  de  isenção  ao

microempreendedor individual quanto à taxa de expediente cobrada pela emissão de

nota fiscal avulsa, bem como a criação de modalidade da taxa de expediente devida

pelo  fornecimento  de  arquivos  digitais  relativos  a  documentos  solicitados  pelo

contribuinte,  com  o  intuito  de  remunerar  um  serviço  de  interesse  exclusivo  do

solicitante, prestado pelo Estado com custos para os  cofres  públicos.  Também se

pretende adaptar as taxas relativas à utilização de ECF à sistemática de autorização

eletrônica  e  aprimorar  a  redação  da  taxa  relativa  à  análise  em  pedido  de

cadastramento de programa aplicativo fiscal, a fim de deixar claro que a cobrança da

taxa é ensejada pelo pedido de cadastramento de programa aplicativo fiscal.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  das  Emendas  nºs  1  e  4,

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nº 2.449/2011, e das Emendas nº 6 a 9

ao Substitutivo nº 1, a seguir redigidas; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3 e 5,

apresentadas em Plenário.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1º – O § 3º do art. 89, os §§ 7º e 8º do art. 90, o parágrafo único do art. 94, o §

3º do art. 96, o § 2º do art. 116 e os §§ 1º e 2º do art. 118 da Lei nº 6.763, de 1975,

passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 118 acrescido do seguinte §

3º:”.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O § 3º do art. 91 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso X:

'Art. 91 – (...)

§ 3° – (...)

X  –  da  taxa  prevista  no  subitem  2.4  da  Tabela  A  anexa  a  esta  lei,  o

Microempreendedor Individual de que trata o § 1º do art. 18-A da Lei Complementar
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Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.'.”.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se à Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, de

que trata o art. 2º do Substitutivo nº 1, o seguinte subitem 2.46:

“Anexo I

(…)

2.46

Fornecimento de cópia de arquivo digital referente a nota fiscal

eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico ou outro

documento fiscal eletronicamente emitido pelo contribuinte e de

arquivo digital sujeito a validação pelo sistema Sintegra ou

relativo à Escrituração Fiscal Digital – a cada 500 (quinhentos) KB

de arquivos. 

3,00

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ... – Os subitens 2.16 e 2.35 da Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

'Tabela A
(...)

2.16 utilização de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF):
- análise em pedido de autorização de uso de ECF ou retificação

em autorização eletrônica para uso ou cessação de uso de ECF
71,00

- retificação em autorização eletrônica para substituição de

dispositivo de Memória de Fita-Detalhe em ECF
71,00

(...) (...) (...)

2.35
análise em pedido de cadastramento de programa aplicativo

fiscal'.”.
61,00

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

João Leite, Presidente e relator - Tenente Lúcio - Sebastião Costa - Luzia Ferreira.



1258
____________________________________________________________________________



1259
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2011

ATA

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/12/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Questões  de  ordem;  chamada  para  a

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

trabalhos; questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos

dos Deputados Gilberto Abramo e Rogério Correia; aprovação - Votação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 2.337/2011; discurso do Deputado Sargento Rodrigues;

questão de ordem; chamada para a recomposição do número regimental; inexistência

de quórum para votação; suspensão e reabertura da reunião; inexistência de quórum

para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

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

Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

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

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 21/2011, apreciada na extraordinária realizada ontem à

noite,  bem  como  o  Projeto  de  Lei  nº  2.391/2011,  que  recebeu  emenda  na

extraordinária  realizada  hoje  pela  manhã,  sendo  encaminhado  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira para parecer.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr.  – Sr.  Presidente, no dia 18 de novembro,  a

Unale realizou uma reunião especial no Rio de Janeiro, em que foi discutido o futuro

da entidade e homenageados os seus ex-Presidentes. O Deputado Miguel Martini, de

Minas  Gerais,  recebeu  homenagem,  e,  como  eu  não  pude  estar  presente,  fui

representado  pelo  Secretário-Geral  da  entidade,  Deputado  Joares  Ponticelli,  do

Estado de Santa  Catarina.  Sr.  Presidente,  deixo  registrada essa participação nos

anais da Casa e os nossos agradecimentos ao Deputado Joares Ponticelli, que se

dispôs a ir ao Rio de Janeiro nos representar nessa reunião especial e comemorativa.

Foi  relembrado,  na  ocasião,  que  nosso  companheiro,  o  ex-Deputado  Agostinho
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Patrus,  criou  a  Unale  após  a  União  Parlamentar  Independente  -  UPI  -,  que

congregava todas as Assembleias de Minas e do Brasil. Nesses 16 anos de Unale,

vários Presidentes por lá passaram, e tivemos a grata satisfação de, entre eles, três

serem desta Casa, enriquecendo a entidade. Agradeço ao Deputado Joares Ponticelli

por representar este Deputado no último dia 18 de novembro no Estado do Rio de

Janeiro, em reunião em que foram homenageados todos os ex-Presidentes da Unale.

Nesses  16 anos  de existência  da nossa entidade maior,  tivemos  14 Presidentes,

sendo três de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, todos conhecemos um antigo ditado

que diz que o seguro morreu de velho. Aqui nesta Assembleia, outro dia, descobrimos

votos que não deveriam estar no painel. A Mesa disse que poderia ter ocorrido erro

no painel, coisa em que não acredito, pois acho que houve erro humano mesmo. O

fato é que consta a presença dos Deputados no painel da reunião que foi suspensa

há bastante tempo e encerrada.  Já nos encontramos na reunião extraordinária,  e

esse painel é da reunião anterior. Para evitar que haja problemas com a votação, não

podemos permitir que as presenças constantes no painel sejam da reunião anterior,

mas sim de quem está aqui agora. Peço a V. Exa., para nos preservar, seja registrada

a presença dos que estão nesta reunião. Isso evitará que um Deputado vote por

outro.  Enquanto  não  descobrirmos  o  que  de  fato  aconteceu,  não podemos  ter  a

liberalidade de deixar no painel essas presenças, com o risco de alguém ainda ter a

senha  do  outro.  Como  essa  questão  ainda  não  foi  resolvida,  é  necessário  que

tomemos as precauções necessárias. Por isso repito: o seguro morreu de velho. Peço

a V. Exa. que solicite o desligamento do painel e seja feita uma nova chamada dos

Deputados, a fim de garantir que somente aqueles que estiverem aqui, na parte da

noite, registrem sua presença.

O  Sr.  Presidente  –  Respondendo  à  questão  de  ordem  do  Deputado  Rogério

Correia,  informo  que,  uma  vez  que  a  reunião  foi  encerrada  às  19h59min,

aproveitamos o quórum anterior para abrir a reunião das 20 horas. Se V. Exa. pedir,

faremos novamente a chamada dos Deputados.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pelos motivos já expostos, peço que

faça a chamada, pois será mais seguro.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente – Responderam à chamada 25 Deputados, que, somados aos 9

em comissões, perfazem o total de 34 parlamentares presentes. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, a questão de ordem que fiz ainda

não está sanada, portanto pediria a V.Exa. um pouco de paciência. Contei no painel

58 Deputados presentes.

O Sr. Presidente – O senhor quer que seja reiniciado o painel?

O Deputado Rogério Correia – Exatamente, pois, se formos votar, poderão fazê-lo

58 Deputados, pois não sei quantos votam por outros, já que esse problema ainda

não foi esclarecido. Já vimos Deputado votar para outro, por isso queria que o painel

mostrasse quem de fato está aqui. Essa é uma segurança nossa de que nenhum

Deputado  votará  por  outro  até  que  a  Comissão  de  Ética  resolva  esse  dilema  e

descubra, de fato, o que ocorreu aqui. Hoje não temos mais segurança para dizer que

não  poderão  aparecer  mais  votos  do  que  o  número  de  pessoas  em  Plenário.

Portanto, tem-se que apagar o painel, e nós temos que registrar nossa presença.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, atendendo a V. Exa., vamos reiniciar

o painel para que os Deputados registrem novamente suas presenças.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, queria fazer mais uma questão de

ordem. Ali constam 10 nas comissões. O Deputado Tiago Ulisses estava na comissão

e também está aqui.

O Sr. Presidente – Deputado, temos um zelo muito grande com esta Casa. Passarei

o nome dos Deputados que estão em comissão e pediria  a V.  Exa.  que fosse lá

conferir se estão realmente presentes. Estão presentes na Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  no  Plenarinho  IV,  os  Deputados  Sargento  Rodrigues,

João  Leite,  Tiago  Ulisses,  Doutor  Viana  e  Antônio  Júlio;  na  Comissão  de

Administração  Pública,  no  Plenarinho  II,  os  Deputados  Duarte  Bechir,  Bonifácio

Mourão, Rômulo Viegas e Bosco. Se precisar, traremos até a fotografia.
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O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, não é preciso fotografia. Se V. Exa.

desconsiderar os que estão em comissão e, assim como faremos aqui, solicitar que lá

eles registrem...

O Sr. Presidente – A Presidência vai considerar a presença dos 10 Deputados em

comissão.

O Deputado Carlin Moura – Sr. Presidente, enquanto os Deputados que estão em

comissão não chegam ao Plenário para darmos continuação à votação, quero fazer

um registro. No domingo, dia 11, haverá o início de um importante campeonato de

futebol amador, que é a Copa Itatiaia de Futebol Amador. Esse é um dos eventos

mais  importantes  do futebol  amador  de Minas Gerais,  com o patrocínio da Rádio

Itatiaia, que fará a abertura. Nesse período em que o futebol profissional se encerra, o

amador entra em campo. A abertura será no dia 11, no próximo domingo, a partir das

15  horas  no  Campo  do  Frigoarnaldo,  na  nossa  querida  cidade  de  Contagem.  O

Frigoarnaldo será também o time representante de Contagem que fará a abertura.

Haverá o primeiro jogo contra o time do Roma no Campo do Frigoarnado, no Bairro

Eldorado, próximo do Parque Ecológico do Eldorado. Representando a nossa cidade,

Contagem também terá o time Estaleiro, de Nova Contagem, que é um orgulho e,

sem  dúvida  nenhuma,  engrandecerá  esse  grande  evento,  ou  seja,  esse  grande

campeonato.  Então  parabenizo  a  Rádio  Itatiaia,  os  organizadores  da  copa,  a

Federação  Mineira  de  Futebol,  a  nossa  liga  desportiva  e  todos  os  times  que

participam desse evento. É importante registrar, Sr. Presidente, que, quando o futebol

amador e profissional realizam esses eventos, tanto na Arena do Jacaré quanto no

Frigoarnaldo,  esse  importante  esporte  está  isento  do  pagamento  da  taxa  de

segurança pública. Essa é uma conquista importante para o futebol.  Estamos aqui

nesta Casa, Sr.  Presidente,  em uma luta,  em uma batalha importante para tentar

emplacar uma emenda ao Projeto nº 2.449, que trata da política tributária do Estado.

Tal emenda estende a isenção da taxa de segurança pública aos outros esportes

especializados,  como vôlei,  basquete  e  handebol,  porque  compreendemos  que  o

esporte é uma coisa pública que o povo gosta e do qual participa. Assim como o

futebol  tem direito  a essa taxa  de segurança pública,  entendemos  que o esporte

especializado  também  faz  jus  a  esse  benefício,  especialmente  aquele  que  gera



1264
____________________________________________________________________________

atletas.  Agora  mesmo,  Sr.  Presidente,  conseguimos  convencer  a  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. A nossa emenda acabou de ser aprovada

nessa Comissão, e ficamos muito felizes com isso. Esperamos e temos convicção de

que esta Casa também aprovará a emenda neste Plenário. Teremos essa conquista

para o esporte especializado que é a isenção da taxa de segurança pública. Quero

agradecer  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  que  teve  a

compreensão, pelo princípio da isonomia, de equiparar o futebol amador ao esporte

especializado. Vencida essa primeira etapa, que é a aprovação na Comissão, temos

a convicção de que os nobres colegas, Deputadas e Deputados, irão aprová-la aqui

também, no Plenário, para fazermos justiça ao esporte especializado com a isenção

da taxa de segurança pública. Agradeço-lhes a atenção e, mais uma vez, reitero o

convite para participar da abertura da Copa Itatiaia Brahma de futebol amador, que

acontecerá no Frigoarnaldo, a partir das 15 horas. Contaremos com a presença dos

narradores  da  Rádio  Itatiaia:  o  Ênio  Lima,  o  Alberto Rodrigues  e  o  Caixa,  nosso

grande narrador dessa rádio, que estará lá prestigiando o futebol amador e fazendo a

transmissão dos jogos. Então, domingo, dia 11, a partir das 15 horas, no Frigoarnaldo.

O  Sr.  Presidente  –  Solicito  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram presença que o façam.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Deixe-me ajudar o Deputado Carlin Moura. É a

41ª  Edição  da  Copa  Itatiaia  e,  pela  primeira  vez,  Sr.  Presidente,  a  Assembleia

Legislativa,  por  meio  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso  Presidente,  apoia  esse

evento.  A Assembleia de Minas será parceira da Rádio Itatiaia no futebol  amador

nessa edição. Trago uma notícia aos Srs. Deputados: não tivemos condições técnicas

para transmitir pela TV Assembleia o primeiro jogo, mas, pela primeira vez, a TV que

criei 16 anos atrás, fará a transmissão da final da Copa Itatiaia. A TV Assembleia foi

criada para ser do povo, para o povo. Repito, pela primeira vez teremos a final da

Copa Itatiaia sendo transmitida por um canal de televisão. Se Deus quiser, a partir da

próxima semana estaremos em um canal aberto para toda Belo Horizonte, o canal 34,

que será experimental. Teremos oportunidade de ter a presença da TV Assembleia na

final da Copa Itatiaia. Deputado Carlin Moura, tenho certeza de que V. Exa. estará

presente também. Não teremos o Deputado João Leite, que foi o maior frangueiro
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que esteve no gol do Atlético até hoje, como comentarista, mas sem dúvida nenhuma

também  estará  presente  a  Assembleia  Legislativa,  porque  é  importante  sua

participação nesse evento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

1.782/2011  seja  apreciado  em  segundo  lugar,  entre  as  matérias  em  fase  de

discussão.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a inversão

da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.700, 2.701, 2.702 e

2.703/2011  sejam  apreciados  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.337/2011,  do  Governador  do

Estado, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá

outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 5, 6 e 9, apresentadas por parlamentares; as Emendas

nºs 15 a 19; e a Subemenda nº 1 às Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14, que

apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 8 e 10. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos

assiste pela TV Assembleia,  o nosso encaminhamento é favorável  ao projeto, até

porque o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – certamente é um

instrumento legal de que o governo dispõe para tratar das políticas públicas de forma

integrada visando ao desenvolvimento do Estado. Obviamente, o governo atende à

sintonia, ao disposto nos termos do art. 37 da Constituição da República, ou seja, os

princípios  norteadores  da  administração  pública:  legalidade,  impessoalidade,

moralidade e eficiência. Portanto devemos aprovar o PMDI nesta Casa.

A mensagem encaminhada pelo Governador tem o seguinte teor: “Encaminho a V.

Exa.,  para que seja submetido à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa
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projeto de lei que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI –

2011 a 2030, planejamento de longo prazo do governo do Estado de Minas Gerais,

elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com fundamento

no art. 231 da Constituição do Estado, regulamentado pela Lei nº 10.628, de 16/1/92,

alterada pela  Lei  Estadual  nº  12.237,  de  5/7/96,  e  pela  Lei  Delegada nº 171,  de

25/1/2007.”

Ainda S. Exa., o Governador, traz a sua Mensagem nº 103/2011, continuando sua

justificativa. (- Lê:)

“Neste momento o governo adota o conceito de Estado Aberto e em Rede, que atua

com  outras  esferas  da  sociedade,  sem  perder  a  posição  de  protagonista  na

priorização das estratégias  governamentais.  Um Estado que opera em parceria  e

incorpora como pilar a Gestão para a Cidadania, sem negligenciar o equilíbrio fiscal e

a  busca por  maior  produtividade e qualidade do gasto  público,  ambos  visando à

produção de mais e melhores resultados para a população.

A Gestão para a Cidadania incorpora como principal  desafio para o governo de

Minas  Gerais  a  participação  da  sociedade  civil  organizada  na  priorização  e

acompanhamento da implementação da estratégia governamental. Sua implantação

está ancorada nos princípios da transparência, prioridades claras, engajamento da

sociedade civil e participação com qualidade.”

Obviamente,  antes  de  ele  chegar  a  esse  ponto  da  justificativa  do  governo  do

Estado, abordamos aqui o “caput”  do art.  37, que diz o seguinte: “Os poderes da

União, dos Estados e dos Municípios e as autarquias obedecerão aos princípios de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  eficiência,  publicidade”.  Portanto  o  Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado está ancorado nesses princípios norteadores

da administração pública.

“Nesse  sentido  é  que  se  organiza  a  estratégia  de  desenvolvimento  para  os

próximos 20 anos, explicitada nesta nova versão do PMDI,  que cria 11 Redes de

Desenvolvimento  Integrado,  instituídas  com  o  objetivo  de  proporcionar  um

comportamento  cooperativo  e  integrado  entre  agentes  e  instituições  em  torno  de

grandes escolhas para o futuro de Minas Gerais.

Enunciados  os  fundamentos  dessa  iniciativa,  e  para  melhor  compreensão  do
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conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de

Planejamento,  responsável  pelo  processo  de  coordenação  geral  das  ações  de

governo e da gestão da estratégia governamental.

São essas, Sr. Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto de

lei,  reiterando  a  V.  Exa.  as  considerações  de  estima.  Antonio  Augusto  Junho

Anastasia, Governador do Estado.”

Ainda faz a exposição de motivos, datada de 16/8/2011. Esse projeto, como disse

anteriormente, não só visa ao PMDI, mas também à adequação aos princípios que a

administração pública deve ser regida. Lerei a exposição de motivos. (- Lê:)

“Tenho a honra de encaminhar a V.  Exa. minuta do projeto de lei  estadual, que

dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -  PMDI -  2011-2030,

planejamento de longo prazo do governo do Estado de Minas Gerais, elaborado pelo

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com fundamento no art. 231 da

Constituição  Estadual,  regulamentado  pela  Lei  Estadual  nº  10.628,  de  16/1/92,

alterada pela  Lei  Estadual  nº  12.237,  de  5/7/96,  e  pela  Lei  Delegada nº 171,  de

25/1/2007.

O  processo  de  planejamento  estadual  iniciou-se  em  fevereiro  do  corrente  ano,

momento  a  partir  do  qual  todo  o  processo  de  revisão  do  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado – PMDI - se desdobrou em diversas ações e discussões

acerca  da  estratégica  de  longo  prazo  do  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,

consolidada no projeto de lei anexo.

Em 2003, quando foi implantado o Choque de Gestão, Minas Gerais encontrava-se

em  uma  situação  delicada,  do  ponto  de  vista  fiscal  e  de  sua  capacidade  de

investimentos, que era muito baixa. Nesta época, o grande desafio era a recuperação

do equilíbrio nas contas públicas e a retomada da capacidade de investimento do

Estado.

Nesse sentido,  duas agendas foram postas em prática:  uma centrada no ajuste

fiscal; e outra na construção de uma agenda de desenvolvimento, de médio e longo

prazos, relacionada à construção de um futuro melhor para Minas.

A evolução do Choque de Gestão deu lugar, em 2007, ao Estado para Resultados,

que visava consolidar e aprimorar o processo de transformação em curso e garantir
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sua irreversibilidade. Buscou-se melhorar  ainda mais a aplicação de recursos, por

meio  da  priorização  de  metas  e  da  consolidação  de  uma  carteira  de  projetos

estruturadores orientada para resultados. Nesse momento, prioridades e metas foram

revistas em sintonia com as estratégias e orientações traçadas no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI - 2007-2023.

Os  resultados  obtidos,  revelados  pela  evolução  positiva  dos  indicadores

econômicos e sociais, demonstram como o modelo de gestão implantado propiciou a

recuperação  do  papel  do  governo,  além  de  produzir  avanços  importantes  no

atendimento às demandas da sociedade mineira”.

A mensagem do Governador e sua exposição de motivos nos levam a acreditar que

o  governo  realmente  vem  se  preparando  a  longo  prazo.  É  assim  que  deve  agir

qualquer administrador, do setor público ou do privado, mais ainda em se tratando do

interesse público, considerando que este tem supremacia em relação aos interesses

do setor privado e que deve ser ainda mais protegido e amparado com as ações

norteadoras que regem a coisa pública.

É de fundamental importância que esse projeto seja aprovado, porque ele prevê

não só esse plano de desenvolvimento e integração das ações do governo do Estado,

como também políticas públicas efetivas, envolvendo aí o terceiro setor, as ONGs,

que devem estar em sintonia com a coisa pública, uma vez que é chamada a ser

parceira  e  fomentada  a  trabalhar  em  prol  da  coletividade.  Portanto  o  nosso

encaminhamento de votação é pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.337/2011, do

Governador do Estado, que consolida o PMDI.

Questão de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Encerrando  minhas  considerações,  Sr.

Presidente, verifico, de plano, que não há quórum para a continuação dos trabalhos e

votação da matéria, e solicito a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) – É regimental. Solicito ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  37  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para votação.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 5 minutos para que se configure o quórum para

votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.292 e 2.452/2011, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 12, às 14 e às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte dispositivo:

“Art.  ...  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a criar  o Fundo Estadual Social  do

Minério  e  do  Pré-Sal,  que  será  constituído  com  recursos  financeiros  oriundos  do

repasse  da  União  ao  Estado  resultante  de  sua  participação  na  exploração  dos

recursos minerais em seu território e da participação da exploração do Pré-Sal ou de

compensação financeira correspondente.

Parágrafo único - O Fundo de que trata o “caput” deste artigo destinará, no mínimo,

50% de seus recursos para o desenvolvimento da educação, esporte e produção do

conhecimento científico e tecnológico.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Minas Gerais, desde o Brasil Colônia, é um Estado vocacionado para a
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mineração.  Atualmente,  é  líder  em  produção  mineral  no  País,  com  44%  de

participação, conforme dados do último Anuário Mineral Brasileiro do Departamento

Nacional de Produção Mineral - DNPM. Em 2010, o Estado faturou mais de R$25

bilhões com o setor.

A cadeia produtiva mineral - da extração à indústria de transformação de laminados,

lapidados e aglomerados - representa 31% do Produto Interno Bruto – PIB - estadual:

3,1% a extrativa e 27,9% a de transformação. Importante ressaltar que o minério está

presente  em praticamente  todos  os  produtos  usados  no dia  a  dia  como adubos,

computadores, artefatos agrícolas, automóveis, eletrodomésticos, utensílios em geral,

entre muitos outros.

O  Estado  é  grande  produtor  de  diferentes  bens  minerais,  com  destaque  para

minério de ferro (198 milhões de toneladas: R$11,4 bilhões), ouro (14,8 toneladas:

R$522 milhões), fosfato (871 mil toneladas: R$277 milhões) e calcário (23 milhões de

toneladas: R$251 milhões). Em relação ao minério de ferro, Minas Gerais é o maior

produtor, com 71% da produção nacional. O Brasil é o segundo maior produtor de

minério  de  ferro  do  mundo,  somando  322  milhões  de  toneladas  em  2006,

representando 18,81% da produção mundial. Perde apenas para a China, que produz

520 milhões  de  toneladas.  Dados  da Federação de  Indústrias  de  Minas  Gerais  -

Fiemg - revelam que a indústria extrativa mineral (mineração e metalurgia) do Estado

quase triplicou as exportações de 2005 para 2007, saltando de US$3,5 bilhões para

US$8,4 bilhões.

Outros  dados  de  destaque,  conforme  informações  da  Companhia  de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig): quase 50% da produção

nacional  de  ouro  tem  origem  em  Minas  Gerais;  o  Estado  é  responsável  por

aproximadamente  53%  da  produção  brasileira  de  minerais  metálicos  e  29%  de

minérios em geral; os produtos minerais e de origem mineral representam 50% de

todas as exportações do Estado;  Minas Gerais é o maior produtor de ferro, ouro,

zinco, nióbio, fosfato, grafita, lítio e calcário; produz 75% do nióbio do mundo; mais de

300 minas estão em operação; a atividade está presente em mais de 250 Municípios

mineiros; das 100 maiores minas do Brasil, 40 estão localizadas no Estado; 67% das

minas classe A (produção superior a 3 milhões de toneladas/ano) estão localizadas
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no Estado; dos dez maiores Municípios mineradores, sete estão em Minas, sendo

Itabira  o  maior  do  País;  Minas  Gerais  arrecadou  R$535  milhões  de  Contribuição

Financeira sobre Exploração Mineral - Cfem -, em 2010, o que corresponde a mais de

46,9%  do  total  nacional;  nos  250  Municípios  que  apresentaram  atividades  de

mineração  regular  (áreas  concedidas)  a  mão de  obra  empregada é  de  cerca  de

30.000  empregos  diretos,  dos  quais  2,5%  de  nível  superior,  estando  excluído  o

pessoal ligado a garimpos, a lavra rudimentar e terceirização nas lavras (Sindiextra).

A alíquota da Cfem para a exploração do minério de ferro está hoje em 2% do

faturamento líquido das empresas. De acordo com a Divisão de Política Tributária da

Secretaria de Estado da Fazenda, todo o setor minerador brasileiro contribuiu com

R$1,084 bilhões em 2010, referentes à Cfem. Em comparação, o setor petrolífero

recolheu,  no  mesmo  ano,  quase  R$10  bilhões  de  “royalties”,  e  só  a  Petrobras

contribuiu com R$7 bilhões. A alíquota do petróleo é de 5% sobre o faturamento bruto

das empresas, mais uma participação especial de 5% a 10% em casos específicos. O

Brasil é o único pais a cobrar Cfem sobre o faturamento líquido, algo que facilita a

sonegação. Todos os demais cobram sobre o faturamento bruto: Austrália cobra de

5% a 7,5%; a China, 2%; já a Rússia, 4,8%.

A mineração  sempre  trouxe  muitas  riquezas  para  o  Brasil  e  para  o  mundo.  A

tentativa de reverter essa riqueza econômica em riqueza social chama atenção das

entidades  gerais  representativas  dos  estudantes,  como  a  União  Nacional  dos

Estudantes,  União  Brasileira  dos  Estudantes  Secundaristas,  União  Estadual  dos

Estudantes de Minas Gerais, União Colegial de Minas Gerais e Associação Nacional

dos Pós-Graduandos. Em defesa de um novo marco regulatório para o minério e pela

garantia do fundo social do minério.

EMENDA Nº 2

O art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - O valor da TFRM corresponderá a 2 Ufemgs (duas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), vigente na data do vencimento, por tonelada extraída.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Arlen Santiago - Leonardo Moreira - Adalclever Lopes.

EMENDA Nº 3
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Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:

“Art.  16  -  Os  recursos  arrecadados  relativos  à  TFRM  serão  destinados  aos

Municípios,  Municípios  mineradores,  aos  órgãos  e  entidades  da  administração

estadual mencionados no art. 3º, na seguinte proporção:

I - 65% (sessenta e cinco por cento) para Municípios mineradores;

II - 10% (dez por cento) para Municípios;

III  -  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  para  órgãos  e  entidades  da  administração

estadual mencionados no art. 3º.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Carlin Moura

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 6º o seguinte § 3º:

“Art. 6º - (...)

§ 3º -  Para os seguintes minérios, será aplicado valor diferenciado de Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, a saber:

I - para o ouro, serão devidas oito Ufemgs por onça extraída;

II - para o nióbio e para as terras-raras, serão devidas vinte Ufemgs por tonelada

extraída.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Alguns minérios são encontrados em percentual muito pequeno a cada

tonelada de estéril extraída. Por isso, justifica-se uma taxa maior, pois a fiscalização

em nível territorial será muito mais vasta, já que a quantidade maior de intervenção

ambiental  merece  maior  atenção  do  poder  público  nas  atividades  de  controle,

monitoramento e fiscalização.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 5

Dê-se aos arts. 16 e 17 a seguinte redação:

“Art.  16 -  Os recursos arrecadados relativos à TFRM, inclusive as multas, serão

destinados:

I - 30% ao Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores;
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II - 70% aos órgãos e entidades da administração estadual mencionados no art. 3º

desta lei.

Art. 17 - Em até trinta dias, contados da publicação desta lei, o Poder Executivo

submeterá ao Poder Legislativo o projeto de lei complementar de que trata o § 3º, do

art. 253, da Constituição do Estado.

Parágrafo único - A lei complementar citada no “caput” deste artigo tratará, entre

outros  temas,  da  forma  de  adesão  dos  Municípios  mineradores,  obrigando-os  a

internalizar ao Fundo no mínimo 20% (vinte por cento) dos recursos por ele recebidos

a título de Compensação Financeira pela Extração de Recursos Minerais.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Bosco

Justificação:  A alteração  proposta  por  meio  da  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.445/2011  prevê,  entre  outras  questões,  a  submissão,  por  parte  do  governo  do

Estado, ao Poder Legislativo, de projeto de lei complementar que disponha sobre a

criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores. A alteração

é de vital importância para os interesses dos Municípios envolvidos, tem fundamento

na Constituição do Estado e coaduna-se inteiramente com o cerne da proposição,

consoante se passa a expor.

Prevê  a  aludida  Carta  Constitucional,  em  seu  art.  253,  “caput”,  que  “o  Estado

assistirá, de modo especial,  o Município que se desenvolva em torno de atividade

mineradora,  tendo  em  vista  a  diversificação  de  sua  economia  e  a  garantia  de

permanência  de  seu desenvolvimento  socioeconômico”.  Mediante  breve  raciocínio

percebe-se  a  importância  e  a  finalidade  da  norma  e  o  que  pretendeu  o  poder

constitucional decorrente. É que em razão da grande capacidade de gerar riquezas

que possui, torna-se comum que a atividade minerária passe a constituir a principal e

muitas  vezes  a  única  atividade  econômica  vultosa  exercida  nos  Municípios  que

possuem jazidas. Desse modo, a instituição de iniciativas de fomento à diversificação

de atividades econômicas é fator que possibilita a manutenção do desenvolvimento

do Município, mesmo após o exaurimento da atividade minerária, com a exaustão da

jazida. A necessidade de criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios

Mineradores  é  prevista  na  Constituição  Estadual,  em  seu  art.  253,  §  3º.  Assim,
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constitui encargo do Estado sua instituição, o que se extrai da interpretação cumulada

do mencionado dispositivo com o disposto no art. 90, XIV, também da Constituição

Estadual. Ademais, sua concretização nesse momento é de fundamental importância,

havendo oportunidade e conveniência para tanto. Vejamos.

Especialistas do setor apontam que as jazidas de minérios de uma boa parte dos

Municípios mineradores de Minas Gerais se esgotarão em até três décadas¹, o que é

suficiente  para  aumentar  a  preocupação  com  o  desenvolvimento  econômico

diversificado nas regiões que hoje dependem da atividade. Mas o desenvolvimento de

outras  atividades  econômicas  não  é  algo  que  se  concretiza  rapidamente,  sendo

necessária a tomada de atitudes antecipadas, com prazo suficiente para estudo de

cada caso e definição das novas atividades de acordo com as especificidades de

cada Município. Isto enseja considerável lapso temporal, sendo este momento, além

de conveniente, ideal para instituição do Fundo, que possibilitará tais medidas.

O projeto propõe, em seu § 3º, uma série de atividades a serem exercidas pelas

secretarias  de  governo  ali  elencadas.  Diversas  dessas  atividades  gerarão

informações  que  possibilitarão  o  planejamento  de  investimento  dos  recursos

destinados ao Fundo. Parece certo, porém, que a otimização desse planejamento

exige a atualização de tais informações, a fim de evitar a necessidade de repetição de

pesquisas em momento posterior  ou mesmo a adoção de medidas com base em

dados pretéritos, desatualizados, o que também corrobora a importância de criação

do Fundo neste momento.

É importante considerar que os Municípios  mineradores serão desestimulados a

criar taxas com o mesmo objeto, uma vez que o Fundo, mediante seus recursos, dará

o suporte financeiro e técnico necessário ao desenvolvimento de outras atividades

econômicas.  Ademais,  a  fiscalização  da  atividade  já  estará  sendo  realizada  pelo

governo estadual. Quanto à viabilidade financeira da taxa e consequentemente à do

Fundo, importa verificar o impacto que o tributo poderá gerar no setor. Trazemos à

baila, pesquisa específica sobre a tributação no setor da mineração brasileira.

Vejamos o estudo feito  pelo  Fraser  Institute,  que desde 1997 realiza  pesquisas

anuais junto a mineradoras de diversos países a fim de verificar como as políticas

governamentais, inclusive a tributação, e o potencial mineral influenciam as decisões
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de adotar novas ações de investimentos em exploração. Os resultados da pesquisa

mais recentes são divulgados na Fraser Institute Annual Survey of Mining Compates.

Os resultados de 2008/2009, baseados em pesquisas envolvendo 658 empresas de

exploração, demonstram, por meio do índice do Potencial Mineral Atual, que indica se

a política governamental adotada pelo Estado encoraja ou desencoraja investimentos

em mineração, que o Brasil ocupa posição intermediária, na 24ª posição, de um total

de  71  países  e  um  pouco  mais  de  30%  das  empresas  pesquisadas  apontam  o

sistema  tributário  brasileiro  como  empecilho  para  a  realização  de  novos

investimentos, e a quase totalidade dessas respostas classificou o empecilho como

de  baixa  intensidade,  não  sendo  suficiente  para  desmotivar  a  realização  de

investimentos. Assim, é possível concluir que o tributo e, por consequência, a criação

do Fundo, não desmotivará investimentos no setor no Estado de Minas Gerais.

Há outros  estudos que visam identificar  exatamente  a  carga tributária  existente

sobre a mineração, o que por si só já constitui método bastante falível, haja vista que

na maioria dos países, assim como ocorre no Brasil, os tributos incidem sobre valores

agregados,  não sendo possível  considerar  apenas um ou outro tributo que incida

sobre a atividade. Como se sabe, várias podem ser as alíquotas existentes para um

mesmo tributo, como se percebe no caso do ICMS. Parece que a tributação sobre a

extração de produtos “in natura” deve ser avaliada sob outro prisma, comparando-se

a tributação da extração do produto, com o lucro líquido das empresas.

Enquanto a Samarco, no período de 2002 a 2007, apresentou um percentual de

tributação  efetivo  de  13%  em  relação  ao  seu  faturamento,  na  Usiminas  este

percentual  foi  de  30%.  A  Vale  paga  de  impostos  aos  governos  22%  do  seu

faturamento bruto, enquanto seu lucro corresponde a 54% do seu faturamento. Para

a  CSN  estes  percentuais  são  43%  e  30%,  respectivamente,  enquanto  para  a

Petrobras, de 59% e 20%.

Estes números nos permitem inferir que os elos mais primários da cadeia do ferro

pagam, em geral, menos impostos que os elos de maior valor agregado, ou seja, as

empresas exportadoras de matérias-primas são relativamente pouco afetadas pela

carga  tributária.  O  fenômeno talvez se  explique  pela  política  tributária  aplicada  a

setores fortemente exportadores, como é o caso do segmento de minério de ferro,
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que destina ao mercado externo 76% de sua produção. Como os impostos indiretos

(PIS/Cofins e ICMS) não incidem sobre a exportação, a receita dessas empresas é

pouco  afetada  pela  carga  tributária  nominal  que  afeta  as  empresas  atuantes  no

mercado interno.

Para a cadeia produtiva do alumínio na Região Sudeste, que pode ser representada

pela  Companhia  Brasileira  do  Alumínio  -  CBA  -,  que,  sozinha,  responde  pela

produção de 11,5% da bauxita, 13% da alumina e 27,2% do alumínio produzidos no

Brasil, e a produção em sua maior parte é direcionada para o mercado interno (71%),

a proporção da participação do governo nas receitas da CBA alcançou a média de

20%, entre os  anos  2002-2007.  Um número também relativamente baixo,  quando

comparado aos impostos pagos pelo cidadão comum.

O Secretário  de Geologia,  Mineração e  Transformação Mineral  do Ministério  de

Minas e Energia, Cláudio Scliar, informou que, para cada tonelada de minério de ferro

vendida, a participação do governo é de US$0,26 e que este valor tem diminuído nas

últimas décadas enquanto o preço da commodity aumenta.  No último trimestre,  o

preço médio de venda pela Vale, maior mineradora de ferro do mundo, foi de US$145

por tonelada. De acordo com ele, em 1975, para cada tonelada de minério de ferro

comercializada, a carga de impostos representava US$1,30. De 1988 a 1996, com a

criação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

-,  entrou  nos  cofres  públicos  US$1,05  por  tonelada  vendida.  Após  1996,  com  a

sanção da Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), o peso dos tributos caiu

para  US$0,26,  já  contabilizada  a  Compensação  Financeira  pela  Exploração  de

Recursos Minerais - Cfem. No caso do minério de ferro produzido no País, 80% são

comercializados no exterior.

Mesmo com números tão gritantes que atestam a oportuna decisão em criar a taxa,

algumas dúvidas de ordem jurídica ainda pairavam sobre o proposto. Passemos à

análise  delas.  Haveria  impertinência  constitucional  com a  destinação de  parte  do

recurso auferido com a instituição da taxa ao Fundo de Assistência e Exaustão aos

Municípios Mineradores? É certo que não, vejamos. Em recente decisão o Supremo

Tribunal  Federal  -  STF,  ao  julgar  Agravo  Regimental  no  Recurso  Extraordinário

570.513-7i,  decidiu  que “a norma constitucional  veda a  vinculação da receita  dos
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impostos, não existindo, na Constituição, preceito análogo pertinente às taxas.”

Geraldo  Ataliba,  ilustre  jurista,  nos  ensina  que:  “O  Código  Tributário  Nacional

estabelece ser irrelevante para determinação da natureza específica de um tributo "a

destinação  legal  do  produto  de  sua  arrecadação"  (art.  4º,  II).  É  uma  disposição

didática lapidar. Não é norma, mas um oportuno preceito didático, doutrinariamente

correto.

É absurdo, despropositado, anticientífico, ilógico e primário recorrer a argumento

ligado ao destino que o estado dá aos dinheiros arrecadados, para disso pretender

extrair  qualquer  consequência  válida  em  termos  de  determinação  da  natureza

específica dos tributos.

As espécies  tributárias  se reconhecem pela natureza da hipótese de incidência.

Só.”³ Percebe-se que a relação tributária é regida pelo direito tributário; a destinação

dos  dinheiros  é  questão  não  tributária,  mas  constitucional-financeira,  de  direito

orçamentário.  Vale  dizer,  não  existe  óbice  no  direcionamento  de  recursos  ora

proposto.

Analisada a proposta sob o prisma do mérito e da pertinência, afastado qualquer

impedimento  de  ordem  jurídica,  voltemos  a  analisar,  com  mais  especificidade,  a

exploração mineral sob a ótica do desenvolvimento econômico-social do Município.

Índices-síntese  econômicos  demonstram  que  a  economia  dos  Municípios

mineradores, em média, tem um desempenho pior que a economia dos Municípios

não  mineradores.  Entretanto,  indicadores  sociais  apontam  que  a  população  dos

Municípios  mineradores  é  beneficiada  com  melhor  oferta  de  saúde  e  educação,

refletindo, em parte, melhor bem-estar social.

Ora,  se  o  desempenho  econômico  dos  Municípios  mineradores  é  pior  quando

comparado à economia dos demais Municípios, foram muito felizes e premonitórios

os Constituintes mineiros ao trazer para o Texto Constitucional a determinação de

criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores, cuja gestão

dará prioridade a diversificação das atividades econômicas desses Municípios,  de

forma a tornar equânime e harmônico seu desenvolvimento econômico.

O advento da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM -, se



1278
____________________________________________________________________________

nos  apresenta  como  oportunidade  ímpar  de  concretizar  o  estabelecido  na

Constituição do Estado, e encontrar mecanismos para a implementação do referido

Fundo. O tema tem sido fruto de amplo debate neste Legislativo.

No seminário legislativo “Minas de Minas”, ocorrido em 2008, entre as propostas

aprovadas  estava  a  criação  do  Fundo.  No  exercício  de  2009,  comissão  de

representação originária do referido Seminário Legislativo apresentou à Comissão de

Minas e Energia sete propostas entre as 50 aprovadas no evento e consideradas

prioritárias,  incluído  o  tema  em  comento.  Desta  oportunidade  até  o  presente

momento, o tema vem se arrastando sem solução para os Municípios mineradores,

ávidos  em  possuir  mecanismos  capazes  de  auxiliar  em  seu  desenvolvimento

diversificado e sustentável. Como já se afirmou em linhas acima, a criação do Fundo

é  encargo  do  Estado,  que,  não  o  instituindo  hoje,  o  fará  em  posterior  momento,

ocasião  em que talvez se crie  nova  forma de  arrecadação,  onerando o setor  da

mineração. Uma vez que não tínhamos fonte de recursos assegurados, entendíamos

que  não  era  apropriado  trazer  o  assunto  à  baila,  embora  a  população da  minha

querida Araxá, maior produtor de nióbio do mundo, não entenda como os recursos

extraídos do ventre da mãe terra tenha destinação ínfima para o Município e cobre

muito  o  retorno  financeiro  para  a  sua  cidade.  Objetivando  assegurar  condições

financeiras  para  os  municípios  mineradores  encontrarem  alternativas  para  o  seu

desenvolvimento,  lembramos o maior  dos poetas itabiranos:  “Itabira é apenas um

quadro na parede, mas como dói”.

Contamos com os nobres pares na aprovação da presente proposição.

1  -  GARCIA,  André.  A Briga  dos  Royalties.  Estado  de  Minas.  Belo  Horizonte.

15/11/2010. Economia. P. 8.

http://www.ibram.org.br/150/15001002.asp?ttCD_CHAVE=126173

http://www.devexmining.com/smartmine/noticias/noticias-mercado/167-municipios-

mineradores-de-minas-gerais-estao-em-busca-de-diversificacao-nas-bases-

produtivas

2 - DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 27/02/2009 - ATA Nº 4/2009 - DJE nº 38, divulgado

em 26/02/2009.

3 - ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. Malehiros. 1996. 5ª ed. 6ª
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tiragem. p. 139.

EMENDA Nº 6

O art. 22 do Substitutivo nº 1 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 22 - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 7

Exclua-se a palavra “ferro” do inciso III do art. 2º.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 8

Inclua-se a palavra “ouro” no inciso III do art. 2º do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 9

O art. 8º do Substitutivo nº 1 passa a ter a seguinte redação:

“Art.  8º  -  O  valor  da  TFRM  corresponderá  a  0,1  Ufemg,  vigente  na  data  do

vencimento, por tonelada de mineral.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Sávio Souza Cruz

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.283/2011*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 181/2007, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 14.937, de 23

de dezembro de 2003, e dá outras providências.

Aprovado no 1º  turno na forma original,  retorna a esta Comissão,  para receber

parecer no 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O objeto precípuo do Projeto de Lei nº 1.283/2011 é alterar o "caput" do art. 11 da
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Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, de modo a se permitir o pagamento

desse tributo em até 12 parcelas mensais e consecutivas, diferentemente do limite

em vigor, de três parcelas.

Argumenta o autor da matéria que a incidência do IPVA no início de cada ano fiscal

ocorre em um "momento de muita dificuldade para a grande maioria dos contribuinte,

pois nessa mesma época outros tributos também são cobrados, como o IPTU, além

de o início do ano letivo trazer ônus financeiro às famílias mineiras".

Essa Comissão, no 1º turno, opinou pela rejeição do projeto visto que a ampliação

do  período  de  pagamento  do  imposto  afetaria  sobremodo  o  fluxo  de  caixa  dos

Municípios,  aos  quais  pertencem  50%  do  produto  da  arrecadação  do  IPVA,

produzindo  assim  um  impacto  financeiro  de  graves  consequências  para  a

administração  desses  entes  da  Federação.  Este  relator  mantém  a  posição

anteriormente adotada por esta Comissão, por entender que a aprovação da matéria

na forma aprovada no 1º turno, apesar da boa intenção do autor e dos benefícios que

poderia representar para os contribuintes, inviabilizaria o fluxo de caixa da maioria

dos Municípios.

Entretanto, existem outros dispositivos da Lei nº 14.937, de 2003, que precisam ser

aprimorados. Para tanto este relator apresenta o Substitutivo nº 1, redigido ao final

desse  parecer.  Nesse  substitutivo  estamos  propondo  uma  série  de  alterações

incidentes sobre a Lei nº 14.937, de 2003; revogando dispositivo da Lei nº 15.956, de

2005.

A primeira alteração sana equívoco verificado na redação do inciso I do art.  5º,

substituindo  o  vocábulo  "fiduciário"  por  "fiduciante",  como  agente  responsável

solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais

devidos.

Outra alteração se traduz no acréscimo de três incisos ao art. 5º, numerados de III a

V, tornando também responsáveis solidários pela mesma obrigação: a) o comprador,

em relação ao veículo objeto de reserva de domínio; b) o alienante do veículo que

não  comunicar  a  venda  ao  órgão  de  registro,  em  relação  aos  fatos  geradores

ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
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responsável; e c) a seguradora ou a instituição financeira que deixar de prestar as

informações de que trata o art. 16-A, em relação à embarcação ou aeronave não

informada.  Tais acréscimos se justificam pelo fato de que o comprador do veículo

objeto de reserva de domínio é a pessoa que detém a posse direta do bem e tem

emitido  em  seu  nome  o  Certificado  de  Registro  de  Licenciamento;  e  porque  o

alienante do veículo que não comunicar a venda ao órgão de registro, por descumprir

sua obrigação de informar a transmissão, permanecendo na condição de proprietário

perante o poder público.

Neste ponto,  cabe esclarecer que o art.  16-A é um dispositivo que o art.  8º  do

Substitutivo  propõe criar.  Estabelece que "a seguradora ou a instituição financeira

informará à Secretaria de Estado de Fazenda,  no prazo e forma estabelecida em

regulamento,  dados  relativos  aos  contratos  de  seguro  de  embarcações  ou  de

aeronaves  que  tenham  por  proprietário  pessoa,  física  ou  jurídica,  domiciliada  no

Estado,  para  os  fins  do  disposto  no  inciso  II  do  §  2º  do  art.  7º"  e  que  "o

descumprimento  da  obrigação  prevista  neste  artigo  sujeita  o  infrator  à  multa  de

10.000  (dez  mil)  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  (Ufemg),  por

embarcação ou aeronave, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o inciso V

do art. 5º". O objetivo desse novo artigo é assegurar o cumprimento da obrigação

acessória, de tal modo a permitir ao Estado meios para a verificação da efetiva base

de cálculo das embarcações e aeronaves para fins do IPVA, uma vez que o inciso II

do  §  2º  do  art.  7º  da  Lei  nº  14.937,  de  2003,  que  dispõe sobre  esse tributo,  já

estabelece como base de cálculo "em relação a embarcação e aeronave, o valor

venal declarado pelo contribuinte, nos termos do regulamento, desde que não inferior

ao do respectivo contrato de seguro".

Outra  proposta  diz  respeito  ao  acréscimo de inciso  IX  ao  art.  10  que  trata  do

estabelecimento das alíquotas do IPVA. De acordo com esse inciso, será de 0,5%

para caminhões destinados a locação, de propriedade de pessoa jurídica que utilize

no  mínimo  500  (quinhentos)  veículos  registrados  no  Estado  destinados

exclusivamente a locação,  mediante regime especial  de tributação concedido pela

Secretaria de Estado de Fazenda,  na forma, nos prazos e nas demais condições

estabelecidos em regulamento. Essa medida é bastante oportuna, frente ao objetivo
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de evitar a concorrência com outras unidades da Federação.

Em decorrência do acréscimo do inciso IX ao art.  10,  torna-se necessário fazer

remissão a ele no § 2º do mesmo artigo. Tal providência está consubstanciada no art.

4º do substitutivo.

Propõe-se, ainda, o acréscimo de § 3º ao art. 11, cujo "caput" preceitua que "o IPVA

será recolhido por intermédio da rede bancária credenciada pela Secretaria de Estado

de Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em três

parcelas  mensais  e  consecutivas".  Assim  dispõe  o  parágrafo  ora  proposto:  "na

hipótese de transferência do veículo antes do prazo de pagamento a que se refere o

§  1º  ou,  em  se tratando de veículo  novo,  antes  do  prazo  para  o  pagamento  do

imposto, o IPVA será integralmente recolhido até a data de registro da transferência

no  órgão  competente,  inclusive  no  caso de  pagamento  parcelado".  Dessa  forma,

evita-se que o proprietário do veículo efetue a transferência deste para terceiro com

débitos  pendentes  e,  por  consequência,  aumentam-se  as  probabilidades  de

recebimento do imposto devido.

Por sua vez, o art. 6º do substitutivo acrescenta à lei o art. 11-A, que, "ipsis litteris",

dispõe que "o crédito tributário relativo ao IPVA de exercícios anteriores,  vencido,

formalizado  ou  não,  inclusive  o  inscrito  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua

cobrança, poderá ser pago em até doze parcelas iguais e sucessivas, nos termos do

regulamento". Em decorrência disto, fica afastado o limite temporal contido na norma

transitória do art. 16 da Lei nº 15.956, de 29 de dezembro de 2005, que se propõe

seja revogada mediante o art. 9º do substitutivo.

Já o art. 7º dá nova redação ao parágrafo único ao art. 14. De acordo com esse

parágrafo e seus incisos, a propriedade do veículo somente poderá ser transferida

para outra unidade da Federação após o pagamento integral do imposto devido; e,

para outro Município do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas deste

já  vencidas.  O  texto  proposto  torna  o  dispositivo  sucinto  e  ajusta-se  à  previsão

contida  no  proposto  §  3º  do  art.  11,  ao  estabelecer  que  "os  atos  de  registro  de

transferência de veículo somente se darão após o pagamento do imposto, multas e

juros devidos".

De  resto,  esse  relator  expressa  o  entendimento  de  que  as  alterações  de  lei
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propostas pelo substitutivo afiguram-se pertinentes, pois aprimoram a lei que dispõe

sobre o IPVA, seja por  acrescentar  dispositivos  que corrigem equívocos,  seja por

complementar e pormenorizar o disciplinamento da matéria, frente à demanda social

por uma maior clareza na relação do Estado com o cidadão. Ademais, salienta que o

substitutivo não acarreta quaisquer despesas para o erário estadual, ante o que não

há que se observar restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.283/2011, na

forma do Substitutivo nº 1 a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso I do art. 5º da Lei nº 14.937, d e 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;”.

Art. 2° - Ficam acrescentados ao art. 5º da Lei n° 14.937, de 2003, os seguintes

incisos III, IV e V:

“Art. 5º - (...)

III - o comprador, em relação ao veículo objeto de reserva de domínio;

IV - o alienante do veículo que não comunicar a venda ao órgão de registro, em

relação  aos  fatos  geradores  ocorridos  entre  o  momento  da  alienação  e  o  do

conhecimento desta pela autoridade responsável;

V - a seguradora ou a instituição financeira que deixar de prestar as informações de

que trata o art. 16-A, em relação à embarcação ou aeronave não informada.".

Art. 3° - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte incisos

IX:

“Art. 10 - (...)

IX – 0,5% (meio por cento) para caminhões destinados a locação, de propriedade

de pessoa jurídica que utilize no mínimo 500 (quinhentos) veículos  registrados no
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Estado destinados exclusivamente a locação, mediante regime especial de tributação

concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e nas demais

condições estabelecidos em regulamento.”.

Art. 4° - O § 2º do art. 10 da Lei nº 14.937, de 20 03, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 10 - (…)

§ 2º. O disposto nos incisos III e IX do caput deste artigo aplica-se também aos

veículos  destinados  a  locação  que  estiverem  na  posse  da  pessoa  jurídica  nele

referida  em virtude de contrato  formal  de  arrendamento  mercantil  ou  propriedade

fiduciária.”.

Art. 5° - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte § 3º:

“Art. 11 - (...)

§ 3º Na hipótese de transferência do veículo antes do prazo de pagamento a que se

refere o § 1º ou, em se tratando de veículo novo, antes do prazo regulamentar fixado

para o pagamento do imposto, o IPVA será integralmente recolhido até a data de

registro  da  transferência  no  órgão  competente,  inclusive  no  caso  de  pagamento

parcelado.”.

Art. 6° - Fica acrescentado o art. 11-A à Lei n° 14 .937, de 2003, com a seguinte

redação:

“Art.  11-A O crédito tributário  relativo ao IPVA de exercícios anteriores,  vencido,

formalizado  ou  não,  inclusive  o  inscrito  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua

cobrança, poderá ser pago em até doze parcelas mensais iguais e sucessivas, nos

termos do regulamento.”.

Art. 7° - O parágrafo único do art. 14 da Lei n° 14 .937, de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

Parágrafo único - Os atos de registro de transferência de veículo somente se darão

após o pagamento do imposto, multas e juros devidos.”.

Art. 8° - Fica acrescentado o art. 16-A à Lei n° 14 .937, de 2003, com a seguinte

redação:

“Art.  16-A -  A seguradora  ou  a  instituição  financeira  informará  à  Secretaria  de
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Estado de Fazenda, no prazo e forma estabelecida em regulamento, dados relativos

aos  contratos  de  seguro  de  embarcações  ou  de  aeronaves  que  tenham  por

proprietário pessoa, física ou jurídica, domiciliada no Estado, para os fins do disposto

no inciso II do § 2º do art. 7º.

Parágrafo único - O descumprimento da obrigação prevista neste artigo sujeita o

infrator a multa de 10.000 (dez mil)  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais

(Ufemg),  por  embarcação ou aeronave,  sem prejuízo  da responsabilidade de que

trata o inciso V do art. 5º.”.

Art. 9º – Ficam revogadas as Leis nºs 12.971, de 27 de julho de 1998; 17.358, de 18

de janeiro de 2008 e o art. 16 da Lei nº 15.956, de 29 de dezembro de 2005.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Tiago Ulisses - Sargento Rodrigues -

João Vítor Xavier.

* - Republicado em virtude de incorreções verificadas na edição de 13/12/2011, na

pág. 125, cols. 3 e 4.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.848/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.361/2006,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Pio Martins de Freitas ao trecho da Rodovia MGT-497 situado no

Município de Campina Verde.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  5/7/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.
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De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.848/2011 tem por escopo dar a denominação de Pio Martins

de Freitas ao trecho da Rodovia MGT-497 situado no Município de Campina Verde.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a Nota Técnica de 27/6/2011, a qual

informa que o segmento não possui denominação oficial, e solicitou que, para maior

clareza, fosse definido o início e o fim do segmento que receberá a denominação.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste
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parecer, para identificar corretamente a rodovia a ser denominada, que, segundo o

autor  da matéria,  é o trecho situado entre o Município de Iturama e o Distrito  de

Honorópolis, no Município de Campina Verde.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.848/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º – Fica denominado Rodovia Pio Martins de Freitas o trecho da Rodovia

MGC-497  que  liga  o  entroncamento  da  MG-255,  no  Município  de  Iturama,  ao

entroncamento para o Distrito de Honorópolis, no Município de Campina Verde.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.888/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Barro Preto – Mãos de Barro, com

sede no Município de Conceição da Aparecida.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.888/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos do Barro Preto – Mãos de Barro, com sede no Município de

Conceição da Aparecida.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  14,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 27, que as atividades de seus

diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro, gratificação bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.888/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.510/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional Comunitária El

Shaddai - Abeces -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.510/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Educacional Comunitária El Shaddai - Abeces -, com sede no Município

de Coronel Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
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por escopo a prestação de serviços de caráter social, cultural e educacional.

Na consecução desse propósito, a instituição promove cursos, palestras e eventos

similares; presta serviços de assistência social a crianças e adolescentes; administra

creches,  lares e abrigos; fomenta o desenvolvimento do turismo,  do esporte e da

cultura.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Beneficente

Educacional  Comunitária  El  Shaddai,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.510/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.598/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

- Apac - com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.598/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - com sede no Município de Lagoa

da  Prata,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

propósito auxiliar os Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à readaptação

dos sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da Justiça na execução

da pena.

O  trabalho  desenvolvido  pela  instituição  visa  à  assistência  social,  à  promoção
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humana, à promoção da saúde, à profissionalização, à educação, à recreação e à

difusão  da  cultura  entre  os  detentos,  buscando  possibilitar  sua  recuperação  e

reinserção na sociedade, bem como a diminuição dos índices de criminalidade na

região onde atua.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apac de Lagoa da Prata,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.598/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.625/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de

Minas Gerais - Grande Conselho - , com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.625/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Grande

Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais - Grande Conselho - ,

com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, de caráter filantrópico.

Com  o  objetivo  de  formar  melhores  cidadãos,  a  entidade  se  dedica  ao

aperfeiçoamento moral e intelectual de seus membros. Para tanto, busca fortalecer o

caráter  dos  jovens,  incentivando,  entre  outros,  o  amor  filial,  a  cortesia,  o

companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo; constituir-se em um fórum
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para livre discussão de todos os assuntos de interesse público; incentivar a prestação

de serviços ao semelhante sem recompensas pessoais ou financeiras; estimular a

eficiência e  a adoção de  elevados  padrões  éticos  no comércio,  na  indústria,  nas

profissões, nos empreendimentos liberais e no serviço público; promover a educação

complementar; e realizar ações de assistência social.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Grande Conselho da Ordem

DeMolay,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Esclarecemos,  por  fim,  que  a  Emenda  no  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao previsto no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.625/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.628/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura –

Avec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.628/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Efigênia Vidigal de Educação e Cultura – Avec –, com sede no Município de Belo

Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a prestação de serviços nas áreas de educação, cultura, meio ambiente e assistência
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social.

Na consecução de seu propósito, a instituição busca contribuir para a formação de

cidadãos mais conscientes e participativos, por meio de ações educacionais, culturais

e de lazer;  melhorar  a qualidade de vida das  pessoas;  integrar  os  moradores do

bairro  em  que atua,  realizando atividades  para  todas  as  faixas  etárias;  organizar

torneios  e  eventos  culturais;  divulgar  temas  educativos  e  culturais,  por  meio  de

revistas, jornais e outros veículos de comunicação; preservar o meu ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Efigênia Vidigal

de Educação e Cultura, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.628/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.630/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanan, com sede

no Município de Três Marias.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.630/2011 pretende declarar de utilidade pública o Lar dos

Idosos Antônio Frederico Ozanan, com sede no Município de Três Marias, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem por

escopo a prática da caridade no campo da assistência social e da promoção humana.

Na consecução desse propósito, a instituição mantém estabelecimento destinado a
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abrigar pessoas idosas, onde lhes proporciona assistência material, moral, intelectual

e social, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde

física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Lar dos Idosos

Antônio Frederico Ozanan, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.630/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.632/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores de Lingerie,

com sede no Município de Nova Resende.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.632/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores  de  Lingerie,  com  sede  no  Município  de  Nova  Resende,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a união desses

trabalhadores para a agregação de valores a seus produtos.

Na consecução desse propósito, a instituição promove ampla integração entre os

associados, incentivando sua participação na defesa de seus direitos; realiza debates

de interesse da classe;  oferece cursos de  corte  e  costura  industrial,  confecção e

artesanato; desenvolve atividades nas áreas de educação, esporte, cultura e lazer;
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presta assistência a famílias de baixa renda; estimula a solidariedade comunitária e o

trabalho em mutirão; orienta sobre a preservação do meio ambiente; apoia projetos

voltados para crianças e adolescentes.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Produtores

de Lingerie, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.632/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.637/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Condomínios Horizontais – ACH –,

com sede no Município de Nova Lima.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.637/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Condomínios Horizontais – ACH –, com sede no Município de Nova Lima, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da

integração  dos  condomínios  associados  com  as  comunidades  carentes

circunvizinhas.

Na consecução desse propósito, a entidade realiza, em sua sede social, diversas
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atividades, como o reforço escolar para crianças e adolescentes e a oferta de cursos

e atividades recreativas para adultos.

Em 2006, em parceria com a Fundação Dom Cabral e com a Prefeitura Municipal

de  Nova  Lima,  a  entidade  inaugurou  o  Centro  de  Leitura  e  Informação,

disponibilizando para a consulta da comunidade obras literárias e científicas obtidas

por meio de doação.

Em sua sede, estão ainda em atividade as oficinas de bordado, música, desenho,

línguas portuguesa e inglesa, matemática, informática e acompanhamento escolar,

além dos Projetos Vi-Ação Canadá Leitura e Inclusão Digital,  para adolescentes e

adultos. Existe também um espaço destinado a encontros da terceira idade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  dos

Condomínios Horizontais, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.637/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.652/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Projeto  Bethel  Resgatando  Vidas,  com  sede  no

Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.652/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Projeto

Bethel Resgatando Vidas, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de
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direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que desempenha importante  trabalho na  área

social.

Com efeito, a instituição tem por finalidades a promoção da educação, da cultura,

da  segurança  alimentar  e  nutricional,  do  desenvolvimento  sustentável,  do

voluntariado, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e

de outros valores universais, o combate à pobreza, o fomento ao esporte amador, a

inclusão digital e a defesa e conservação dos patrimônios artístico e histórico.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela instituição,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.652/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.653/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente da Região Duval de Barros,

com sede no Município de Ibirité.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.653/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente da Região Duval de Barros, com sede no Município de Ibirité, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico.

Com o intuito  de  promover  a melhoria  da qualidade de vida  da comunidade,  a

instituição promove a educação e  a  saúde da criança e da  família,  priorizando a

primeira infância; realiza ações de atenção às necessidades da criança e da família;
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fomenta o desenvolvimento integral da criança; contribui para o estabelecimento de

políticas públicas de saúde, habitação e educação; defende a educação profissional e

a inclusão digital de jovens e adultos; executa ações de melhoria da qualidade de

vida do idoso e projetos que visam ao desenvolvimento socioeconômico das famílias.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  Associação,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.653/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.667/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Movimento  Renascer,  com  sede  no  Município  de

Betim.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.667/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Movimento Renascer, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade  pública,  com  sede  e  atividade

preponderante no Município de Betim.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.667/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.675/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Coral São José de Itamonte, com sede no Município de

Itamonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.675/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Coral São José de Itamonte, com sede no Município de Itamonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, § 1º, que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  29,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade de fins idênticos ou semelhantes, registrada no Ministério da

Previdência e Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.675/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.688/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Orgânica Montes Claros, com sede no Município de Montes

Claros.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.688/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Orgânica Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  31,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  e

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da

Lei Federal nº 9.790, de 1999, que preferencialmente tenha o mesmo objetivo social

da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.688/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.689/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cívica e Cultural de Uberaba,

com sede no Município de Uberaba.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.689/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária Cívica e Cultural de Uberaba, com sede no Município de

Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  16,  que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 33, parágrafo único,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.689/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 8/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro  signatário  o  Deputado  Ulysses  Gomes,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 8 altera o § 1º do art.  59 da Constituição do Estado para vedar a

posse de suplentes de Deputados durante o recesso parlamentar, excetuando-se a

hipótese de convocação extraordinária.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 17/2/2011, a proposição foi distribuída a

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

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta em tela objetiva alterar o § 1º do art. 59 da Constituição Estadual de

modo a instituir a vedação da posse de suplentes de Deputados durante o recesso

parlamentar, excetuando-se a hipótese de convocação extraordinária.

O  instituto  da  suplência  acha-se  previsto  nos  §§  1º,  2º  e  3º  do  art.  59  da

Constituição do Estado, cujos termos são os seguintes:

“Art. 59- (...)

§  1º-  O  suplente  será  convocado nos  casos de  vaga,  de  investidura  em  cargo

mencionado neste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º- Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se

faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§  3º-  Na  hipótese  do  inciso  I,  o  Deputado  poderá  optar  pela  remuneração  do

mandato”.

A proposta em exame objetiva flexibilizar tais disposições, de modo a vedar a posse

do suplente no período de recesso legislativo, abrindo-se a exceção para o caso de

convocação extraordinária, situação em que a posse dar-se-ia a partir do primeiro dia

da sessão extraordinária.

O que motiva a proposição é o fato de que, com frequência, Deputados nomeados

para cargos no Poder Executivo se afastam das atividades parlamentares, com a

consequente vacância do cargo e a convocação dos suplentes. Contudo, a posse dos

suplentes  costuma  coincidir  com  o  período  de  recesso  parlamentar.  Trata-se  de

período  em  que  praticamente  não  há  atividade  legislativa.  Porém,  a  posse  dos

suplentes  acarreta  elevados  gastos  decorrentes  da  percepção  dos  subsídios  e

demais direitos legalmente instituídos em favor dos parlamentares. Essa situação se

mostra  totalmente  indesejável,  pois,  em  um  contexto  de  escassez  de  recursos

públicos, elevam-se os gastos com os suplentes sem que haja qualquer atividade

parlamentar que justifique tais custos.

Vale  ressaltar  que  a  proposta  em  tela  excepciona  a  vedação  da  posse  dos

suplentes  durante  o  recesso  para  a  hipótese  de  convocação  de  reunião

extraordinária.  Nesse caso, a posse seria de rigor,  até porque restaria  afastada a

situação  de  paralisação  das  atividades  parlamentares,  que  seriam  retomadas,
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deixando de comparecer, pois, as razões determinantes da vedação. Desse modo,

haveria  uma  solução  conciliatória  entre  a  necessidade  da  atuação  do  Poder

Legislativo na plenitude de sua representação, com os 77 membros que o compõem,

e a postura de austeridade e zelo no trato dos recursos públicos, até em respeito aos

postulados  constitucionais  da  moralidade  e  da  eficiência  no  âmbito  das  funções

públicas.

Segundo a justificação que acompanha a proposição, “em janeiro deste ano, só a

Câmara  Federal  empossou  39  Deputados  suplentes,  gerando  todo  um  noticiário

desfavorável na mídia nacional, com ampla cobertura dos gastos realizados e críticas

da opinião pública denunciando a falta de efetividade desses gastos. O mesmo se

repetiu  aqui,  em Minas Gerais,  com a posse de seis Deputados suplentes,  e em

vários outros Estados da Federação”.

Ressalte-se, por fim, que a proposta ora em análise encontra respaldo jurídico no

art.  25 da Constituição da República, segundo o qual os Estados organizam-se e

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

Maior.

Conclusão

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

nº 8/2011.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente – Gustavo Valadares, relator – Ulysses Gomes. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

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

“altera a composição do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano,

mediante a alteração da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos

Municipais  e  Regionalização.  A Comissão de Constituição e Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.
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Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos

do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa incluir a participação de membros do Poder Legislativo

Municipal  na  composição  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento

Metropolitano, da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH –, previsto no art.

5º da Lei Complementar nº 89, de 2006.

O autor  do projeto, em sua justificação, ressalta que é necessário garantir  uma

maior  participação  dos  Municípios  no  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento

Metropolitano e que os Vereadores, como representantes da vontade popular, podem

contribuir para aumentar a integração entre o Conselho e a realidade dos Municípios

integrantes da RMBH. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou qualquer

óbice  à  tramitação da matéria,  no  âmbito  de  sua competência.  Entretanto,  julgou

oportuna a apresentação da Emenda nº 1, com o objetivo de acrescentar ao projeto a

cláusula de vigência.

A RMBH  é  constituída  por  34  Municípios.  De  acordo  com  dados  de  2010,  do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população total da RMBH é de 4,8

milhões  de  habitantes,  representando  23,86% da  população  do  Estado.  A região

figura como a terceira maior aglomeração urbana do Brasil e concentra um terço do

Produto Interno Bruto estadual.

A gestão da RMBH é exercida pela Agência Metropolitana, uma autarquia territorial

e  especial,  com  caráter  técnico  e  executivo,  que  cuida  do  planejamento,  do

assessoramento,  da  regulação  urbana  e  da  viabilização  de  instrumentos  para  o

desenvolvimento integrado da região. A agência é vinculada à Secretaria de Estado

Extraordinária de Gestão Metropolitana – Segem. Criada em 1º/1/2011, através da Lei

Delegada nº 179, a Segem tem como objetivo fazer a articulação entre os diversos

poderes institucionais, a iniciativa privada e a sociedade, promovendo uma gestão

compartilhada das funções públicas de interesse comum aos Municípios sob a ótica

metropolitana,  que leve  em conta  as  particularidades  e  as  reais  necessidades  de

populações que, em termos práticos, ocupam um mesmo espaço urbano.

O art. 4º da Lei Complementar nº 89, de 2006, estabelece que a gestão da RMBH



1305
____________________________________________________________________________

compete à Assembleia Metropolitana, ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento

Metropolitano e à Agência de Desenvolvimento Metropolitano. De acordo com o art.

15  da  Lei  Complementar  nº  88,  de  2006,  são funções  do  Conselho  Deliberativo:

deliberar sobre a compatibilização de recursos de distintas fontes  de financiamento

destinados  à  implementação  de  projetos  indicados  no  Plano  Diretor  de

Desenvolvimento Integrado; fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma de

desembolso dos recursos da subconta do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

referente à sua região  metropolitana;  acompanhar  e avaliar  a execução do Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado, bem como aprovar as modificações que se

fizerem  necessárias  à  sua  correta  implementação;  orientar,  planejar,  coordenar  e

controlar  a  execução  de  funções  públicas  de  interesse  comum;  estabelecer  as

diretrizes  da  política  tarifária  dos  serviços  de  interesse  comum  metropolitanos;

aprovar  os  balancetes  mensais  de  desembolso  e  os  relatórios  semestrais  de

desempenho  do  Fundo  de  Desenvolvimento  Metropolitano;  aprovar  os  relatórios

semestrais de avaliação de execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado

e de seus respectivos programas e projetos; provocar a elaboração e aprovar o Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana.

Quanto  à  atual  composição  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento

Metropolitano, o art.  5º  da mesma norma estabelece que o Conselho é composto

pelos seguintes membros:  cinco representantes do Poder Executivo Estadual; dois

representantes da Assembleia Legislativa; dois representantes do Município de Belo

Horizonte;  um  representante  do  Município  de  Contagem;  um  representante  do

Município de Betim; três representantes dos demais Municípios integrantes da Região

Metropolitana de Belo Horizonte; dois representantes da sociedade civil organizada.

O projeto de lei em análise propõe a inclusão de mais dois incisos no referido artigo,

de modo que passem a compor o Conselho um Vereador representante do Município

de  Belo  Horizonte  e  dois  Vereadores  representantes  dos  demais  Municípios

integrantes da RMBH. Os novos membros serão indicados obedecendo ao disposto

no art. 6º da Lei Complementar nº 89, de 2006, que determina que a eleição será feita

na Conferência Metropolitana, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

Visando  aperfeiçoar  o  projeto,  julgamos  oportuno  apresentar  duas  emendas.  A
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Emenda  nº  2  visa  aumentar  de  dois  para  cinco  os  membros  da  sociedade  civil

participantes do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Em nosso

entendimento, a atuação das organizações da sociedade civil contribuem de forma

significativa  para  o  aperfeiçoamento  dos  trabalhos  do  Conselho  Deliberativo,

introduzindo  conhecimentos  e  informações  adicionais  no  processo  decisório,

suscitando novas questões e preocupações que serão abordadas pelos Municípios

da  Região  Metropolitana,  assessorando,  por  meio  de  peritos,  diversas  áreas  do

conhecimento e contribuindo para o processo de criação de consenso em muitas

esferas. Vale ressaltar que, atualmente, dos 16 membros que compõem o Conselho

Deliberativo, a representação governamental conta com 14 Conselheiros, enquanto a

sociedade civil conta com apenas 2 representantes. A Emenda nº 3 busca adequar os

critérios de indicação dos Vereadores que irão compor o Conselho Deliberativo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

13/2011 com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça,  e  com as

Emendas nº 2 e 3, a seguir redigidas:

EMENDA Nº 2

Substitua-se,  no  inciso  VII  do  art.  5º  da  Lei  Complementar  nº  89,  de  2006,  a

expressão “dois representantes” por “cinco representantes” .

EMENDA Nº 3

Dê-se  ao  “caput”  do  art.  6º  da  Lei  Complementar  nº  89,  de  2006,  a  seguinte

redação:

“Art.  6º  –  Os  representantes  dos  demais  Municípios,  dos  Vereadores  e  da

sociedade civil organizada a que se referem os incisos VI, VII e IX do art. 5º serão

eleitos  em conferência  metropolitana,  para  mandato  de  dois  anos,  permitida uma

recondução.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 712/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório



1307
____________________________________________________________________________

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei  em tela, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.880/2007, estabelece normas gerais para a

instituição de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no Estado.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 933/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues,

que  estabelece  normas  gerais  para  a  instituição  de  loteamentos  fechados  e

condomínios urbanísticos no Estado.

O projeto foi  distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos

Municipais e Regionalização.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, II, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a disciplinar os loteamentos fechados no Estado,

tendo  em  vista  que  a  matéria  compõe  o  direito  urbanístico  e  não  se  encontra

regulamentada no âmbito federal.

O autor, em sua justificação, ressalta a importância da matéria e alega a ausência

de normas gerais que disciplinem os chamados loteamentos fechados, bem como os

condomínios urbanísticos. Destaca que a existência desses condomínios é cada vez

mais  frequente  nos grandes centros  urbanos  e  em  cidades de pequeno e  médio

porte, como consequência do aumento da violência urbana.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou nenhum óbice à tramitação da

matéria, no âmbito de sua competência. Entretanto, julgou oportuna a apresentação

do Substitutivo no 1, com o objetivo de aperfeiçoar o projeto.

Preliminarmente,  vale ressaltar  que tramita no Congresso Nacional a proposição

legislativa  nº  20/2007,  que  objetiva  disciplinar  a  matéria.  Entretanto,  isso  ocorre

dentro de uma revisão geral da Lei de Parcelamento de Solos, de forma que, seja

pela complexidade, seja pelos interesses envolvidos, não se descarta a possibilidade

de que permaneça por um longo período sob a apreciação da Câmara dos Deputados

e do Senado, como ocorreu, por exemplo, com o Estatuto das Cidades.
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Enquanto isso, o fenômeno da criação de loteamentos fechados se alastra, não

apenas pelas cidades grandes, mas também pelas cidades de médio e de pequeno

porte, sendo que tais loteamentos não mais se destinam apenas às classes com alto

poder aquisitivo.

Tendo em  vista  a  seriedade do problema e  a  urgência  da  tomada  de medidas

legislativas adequadas, esta Comissão promoveu audiência pública no dia 15/6/2011,

com a presença de especialistas na área. Inicialmente,  a Sra. Dorinha Alvarenga,

representando o Instituto dos Arquitetos do Brasil  e o Sindicato dos Arquitetos do

Estado,  chamou  a  atenção  para  a  inconstitucionalidade  das  leis  municipais  que

disciplinam os chamados "condomínios fechados". Citando toda a legislação federal

que trata do uso e do parcelamento do solo, destacou que o direito urbanístico é uma

atribuição da União. Apesar disso, reconheceu que os loteamentos fechados são uma

realidade e que não se pode, simplesmente, suprimir esses espaços. De acordo com

a arquiteta, o desafio é fazer com que o que acontece de fato tenha um respaldo

legal.

O  Sr.  Paulo  Roberto  Delgado  Costa  Reis,  Presidente  da  Associação  dos

Condomínios de Lagoa Santa, defendeu a legislação desse Município que trata do

assunto.  Ressaltou  que  as  leis  municipais  são construídas,  muitas  vezes,  com  a

participação do Ministério Público e que os condomínios são submetidos a uma lista

muito grande de exigências legais antes de serem autorizados.

A Sra. Célia Cafaggi, Secretária Adjunta de Desenvolvimento Econômico de Lagoa

Santa, destacou que a existência dos loteamentos fechados no Município tem sido

positiva, haja vista que a cidade teve um crescimento populacional da ordem de 39%

nos últimos 10 anos.

A audiência contou também com a participação de moradores de bairros de Lagoa

Santa e Caeté, que se sentem prejudicados pela presença dos loteamentos fechados

em suas cidades. O Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, ex-Vereador de Lagoa Santa,

reclamou do que chamou de avanço desordenado dos condomínios, o que provoca a

expulsão, para áreas cada vez mais periféricas, das famílias que não têm dinheiro

para  viver  neles.  Por  sua  vez,  o  Sr.  Luiz  Humberto  Carvalho  de  Lorena,  Vice-

Presidente  da  Associação  Comunitária  do  Bairro  Quintas  da  Serra,  em  Caeté,
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salientou  que  os  Poderes  Executivo  e  Legislativo  da  cidade  são  coniventes  com

supostos abusos praticados pelos empreendedores do condomínio Quintas da Serra.

No mérito, ressaltamos a importância da matéria para a uniformização das normas

sobre  a  criação de loteamentos  fechados  e  condomínios  urbanísticos  no  Estado.

Analisando  o  substitutivo  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

destacamos alguns pontos: a necessidade de condicionamento ao plano diretor do

Município  para  a  instituição  de  loteamento  fechado  ou  condomínio  urbanístico;  a

vedação  da  constituição  de  condomínio  urbanístico  em  áreas  sem  condições  de

acesso pelo sistema viário oficial ou necessárias à preservação ambiental e à defesa

do interesse cultural ou paisagístico; a obrigatoriedade de manutenção de sistema

viário, nas áreas destinadas ao uso comum da população; a obrigatoriedade de o

empreendedor destinar ao uso público área externa equivalente a pelo menos 25%

da área do empreendimento, quando o condomínio urbanístico tiver área superior a

10.000m2.

Assim,  entendemos  que  o  projeto  de  lei  é  oportuno  e  meritório,  devendo  ser

aprovado por esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 712/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente - Liza Prado, relatora - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.087/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1087/2011, fruto do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.511/2009,  “dispõe  sobre  exigências  às

empresas  contratadas  pelo  poder  público  para  a  execução  de  obras  e  serviços

públicos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
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Administração Pública.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  visa  a  exigir  que  as  empresas  contratadas  para  a

execução de obras ou serviços públicos possam subcontratar empresas fornecedoras

de mão de obra apenas se estas estiverem regularmente constituídas e registradas

nos  órgãos  competentes,  visando  a  uma  maior  proteção  aos  trabalhadores

envolvidos.

Segundo  o  art.  22,  XXVII,  da  Constituição  Federal,  é  competência  privativa  da

União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para a administração

pública  direta  e  indireta.  A referida  competência  legislativa,  corporificada  na  Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  normatiza  não  apenas  as  licitações  e  contratações

realizadas pela União,  mas também aquelas  realizadas por  todo e qualquer  outro

ente federativo.

Já no que se refere às normas específicas relacionadas ao tema, cabe a cada ente

federativo a competência para elaborar a respectiva legislação.

Em  que  pese  à  possibilidade  de  o  Estado  legislar  sobre  questões  específicas

acerca  de  licitação,  percebe-se  -  tanto  pela  leitura  do  projeto  quanto  por  sua

justificação - que o objetivo precípuo que o fundamenta é o teor de seu art. 2º. Este

dispositivo visa a determinar a responsabilidade solidária entre a empresa contratada

e  a  subcontratada  não  apenas  no  tocante  às  obrigações  trabalhistas  e

previdenciárias, mas também no que respeita às condições de segurança e saúde do

trabalhador. No que se refere ao dispositivo em tela, torna-se claro que todo o campo

de normatização que se pretende abordar volta-se para a relação trabalhista entre a

empresa subcontratada e a pessoa a ela vinculada.

Consoante o art. 22, I, da Constituição Federal, compete privativamente à União

legislar  sobre  direito  do  trabalho.  Assim  e  apesar  de  ser  nobre  o  propósito  que

impulsiona a elaboração de norma com esse teor,  o art.  2º  do projeto em exame

mostra-se  inconstitucional,  por  não  tratar  de  matéria  inserida  no  âmbito  da
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competência legislativa estadual.

Ademais,  a  questão  da  responsabilidade  do  tomador  de  serviços  em  razão  do

inadimplemento  das  obrigações  trabalhistas,  inclusive  quanto  aos  entes  públicos,

colide com o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas

gerais de licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Confira-se a redação do dispositivo em questão:

“Art. 71 - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§  1º  -  A inadimplência  do  contratado com referência  aos encargos  trabalhistas,

fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o

uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis.”.

Cumpre  dizer  que  o  STF  já  teve  ocasião  de  se  pronunciar  acerca  da

constitucionalidade  desse  dispositivo,  por  meio  da  Ação  Declaratória  de

Constitucionalidade  nº  16-DF,  impetrada  pelo  Governador  do  Distrito  Federal  e

julgada definitivamente no dia 24/11/2010. Por meio desse julgado, reconheceu-se a

isenção do poder público quanto ao adimplemento trabalhista. Ressalte-se que tal

dispositivo se impõe à observância compulsória de todos os Estados da federação.

Ainda segundo o  entendimento  do  STF,  há  a  possibilidade de responsabilidade

subsidiária do poder público em relação a tais débitos trabalhistas apenas na hipótese

de comprovada culpa do ente público na fiscalização da regularidade da empresa

prestadora  de  serviço público,  o  que deve ser  analisado caso a  caso.  Com isso,

harmoniza-se o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, com o enunciado

da  Súmula  nº  331,  do  TST,  segundo  o  qual  “o  inadimplemento  das  obrigações

trabalhistas,  por  parte  do  empregador,  implica  a  responsabilidade  subsidiária  do

tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da

administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas

e  das  sociedades  de  economia  mista,  desde  que  hajam  participado  da  relação

processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de

21/6/1993).”

Os demais dispositivos da proposição, referentes à subcontratação, por gravitarem
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em  torno  da  proteção  ao  trabalhador,  perdem,  consequentemente,  qualquer

fundamentação, além de tratarem de temática já regulamentada na Lei Federal nº

8.666, de 1993.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.087/2011.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e  relator  -  Luiz Henrique -  André Quintão -  Cássio

Soares - Bruno Siqueira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.692/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe “institui normas

complementares para licitação e contratos da administração pública do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em apreço estabelece normas complementares para licitações e

contratos administrativos com o objetivo de possibilitar que os documentos relativos à

habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira do

fornecedor sejam também impressos de sítios oficiais do órgão emissor, desde que

certificados  digitalmente  por  autoridade  certificadora  credenciada  no  âmbito  da

Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – IPC - Brasil. De acordo com o art. 3º, as

consultas a documentos diretamente realizadas pela administração em sítios oficiais

dos  órgãos  emissores,  desde  que  certificados  digitalmente  por  autoridade

certificadora no âmbito da ICP - Brasil, substituirão quaisquer outros meios de prova

para fins de procedimento licitatório. O projeto dispõe ainda que a autenticidade e

validade do documento apresentado por meio eletrônico deverá ser confirmada por
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membro da Comissão de Licitação, servidor público ou pregoeiro.

Feitas essas considerações, passemos à análise jurídica do projeto.

As  regras  sobre  licitações  a  serem  aplicadas  pela  administração  pública  estão

consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, a qual estabelece normas gerais

de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas

diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A

edição dessas normas gerais é de competência privativa da União, nos termos do art.

22, XXVII, da Constituição da República. Aos Estados compete, apenas, suplementá-

las, na medida de suas especificidades, respeitando aquelas normas gerais.

Segundo Marçal Justen Filho “a competência para editar normas gerais importa o

poder  de  a  União  veicular  regras  mínimas,  vinculantes  para  todas  as  órbitas

federativas, inclusive as integrantes da Administração indireta e outras entidades sob

controle do Poder Público”.  A doutrina citada é corroborada pelo entendimento do

Supremo Tribunal Federal, que deferiu, em parte, a medida cautelar, para suspender,

até a decisão final da ação, no que concerne aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, a eficácia da expressão "permitida exclusivamente para outro órgão ou

entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo", contida na letra b

do  inciso  I  do  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21/6/93,  por  entender  que tal

expressão  exorbita  o  sentido  de  norma  geral,  violando,  pois,  competência

administrativa dos demais entes da federação. Confira-se:

Em vista do exposto, não há, do ponto de vista jurídico-formal,  nenhum óbice à

tramitação do projeto nesta Casa. As questões que o projeto pode suscitar dizem

respeito à eficácia, sobretudo porque a proposta exige, para sua implementação, a

presença  de  condições  materiais,  ligadas  à  efetiva  disponibilidade  da  certificação

digital dos documentos emitidos pelos órgãos públicos do Estado.

Nesse sentido, é de se acentuar que a matéria em exame se encontra, no nível

federal, disciplinada pelo art. 32 da Lei nº 8.666, de 1993, que estabelece que “os

documentos  necessários  à  habilitação poderão ser  apresentados  em original,  por

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da

administração  ou  publicação  em  órgão  da  imprensa  oficial”.  Em  contrapartida,  o

dispositivo do projeto relativo à habilitação assim trata do tema:
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“Art.  2º  -  A elaboração do edital  de licitação deverá observar,  no que couber,  o

disposto no art. 40 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único - Na elaboração do edital deve-se prever: 

I  -  que os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à

qualificação econômico-financeira do fornecedor prevista nos arts. 28, 30 e 31 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, poderão ser apresentados na versão original, por qualquer

processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da

administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial ou impresso

de sítios oficiais do órgão emissor, desde que certificados digitalmente por autoridade

certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira –

IPC-Brasil.”

Portanto, o projeto em apreço pretende, fundamentalmente, regular a possibilidade

de apresentação dos documentos relativos à habilitação também impressos de sítios

oficiais  do  órgão  emissor,  desde  que  certificados  digitalmente  por  autoridade

certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira –

IPC -Brasil.

Além disso, estatui que: 

Art. 3º - As consultas a documentos diretamente realizadas pela administração em

sítios  oficiais  dos  órgãos  emissores,  desde  que  certificados  digitalmente  por

autoridade certificadora no âmbito da ICP-Brasil, substituirão quaisquer outros meios

de prova para fins de procedimento licitatório.

Para subsidiar a análise desta Comissão, a proposição foi baixada em diligência à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  -,  por  força  de

requerimento aprovado na reunião de 16/8/2011. Em resposta, a Superintendência

Central de Recursos Logísticos e Patrimônio emitiu a Nota Técnica SCRLP/DCLC nº

30/2011, da qual destacamos a seguinte passagem:

“Dessa maneira, se aprovado este projeto de lei, a validade de documentos que são

originalmente  digitais  estará  condicionada  à  sua  certificação  digital,  quando  dos

procedimentos licitatórios. Acreditamos que essa medida implicaria a burocratização

excessiva da etapa de habilitação dos licitantes no processo licitatório. Isso porque

documentos  como a  Certidão Negativa  de  Débitos  –  CND -,  obtida  pelo  sítio  da
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Receita Federal, ou o Certificado de Registro Cadastral – CRC -, obtido por meio do

Portal de Compras do Governo de Minas Gerais não são dotados de certificação

digital, mas são amplamente usados nas licitações.”

Diante das razões expostas, a Secretaria concluiu o seguinte:

“Dessa maneira, o contexto não se mostra propício para aprovação deste Projeto

de Lei pois, além do fato de a tecnologia de certificação digital de documentos não se

encontrar  avançada  a  ponto  de  suportar  uma  medida  tão  drástica  em  sede  de

licitação, tal medida aumentaria os custos para todas as esferas da Administração

Pública que emitem certidões sem certificação digital, além de burocratizar ou mesmo

inviabilizar  um  serviço  que  atende  os  licitantes  e  à  Administração  Pública.  Para

clarificar nossa posição, tomemos como exemplo situação em que, na realização de

um pregão,  a CND apresentada pelo licitante não está atualizada.  Ora, não seria

econômico,  do ponto de vista processual,  inabilitar  o fornecedor  que ofereceu um

lance vantajoso para a administração apenas por este motivo. Assim, é praxe que o

próprio pregoeiro realize a consulta no sítio da Receita Federal,  a partir  do CNPJ

daquele licitante, de modo a conferir que a sua situação fiscal continua perfeita. Caso

o projeto de lei em tela seja aprovado, essa situação seria inviabilizada, uma vez que

a consulta feita pelo pregoeiro não teria validade, obstando a contratação de uma

proposta economicamente mais vantajosa”.

De fato, se os documentos hoje largamente utilizados na licitação não possuem a

certificação exigida pelo projeto, seus efeitos seriam mais negativos do que positivos.

E  não  pode  o  Estado  viabilizar  o  cumprimento  de  comandos  que  dependem  de

providências  que  competem  a  outros  entes  da  federação.  Por  essa  razão,

entendemos que o art. 3º deve ser suprimido, por violar objetivos centrais da licitação,

como a busca da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Todavia,  é  necessário  ponderar  que  se  encontra  em  tramitação  nesta  Casa  o

Projeto de Lei nº 1.287/2011, que “determina que os documentos eletrônicos públicos

do Estado de Minas Gerais, emitidos via internet para os cidadãos, sejam certificados

de  acordo  com  a  Infraestrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileiras  –  ICP-Brasil”.  Da

forma aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o art. 1º não obriga o Estado

a fornecer documentos no formato eletrônico, mas estabelece que, se o fizer, deverá
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ser  de  acordo  com  a  ICP-Brasil.  Portanto,  não  há  previsão  de  que  todos  os

documentos estatais  sejam disponibilizados com tal certificação. Resta ao licitante

apresentar documento com certificação digital quando tal tecnologia se fizer presente,

como não poderia deixar de ser.

Diante  disso,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1  a  seguir,  tanto  para  corrigir  as

impropriedades antes relatadas como para adequar a proposição à técnica legislativa.

Ressaltamos,  porém,  que  a  análise  mais  aprofundada  da  matéria,  sobretudo  em

relação às suas condições de eficácia, poderá ser realizada na comissão de mérito,

na sequência.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.692/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre os documentos necessários à habilitação em licitações no âmbito da

administração pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Em licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do

Estado, os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados:

I - em original;

II  -  por  qualquer  processo de cópia autenticada por  cartório  competente ou por

servidor da administração;

III - por publicação em órgão da imprensa oficial;

IV  -  por  meio  de  impressão  de  sítios  oficiais  de  órgão  emissor,  desde  que

certificados  digitalmente  por  autoridade  certificadora  credenciada  no  âmbito  da

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

§  1º  -  A certificação digital  prevista  no  inciso  IV somente  será  exigida  se  essa

tecnologia tiver sido implementada por parte dos órgãos públicos.

§ 2º - Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta,

os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
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sociedades  de  economia  mista  e  demais  entidades  controladas  direta  ou

indiretamente pelo Estado.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Cássio Soares - Delvito

Alves - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.229/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  o  projeto  de  lei  em  tela  “dispõe  sobre

condições de sepultamento no Estado,  em atendimento às diretrizes do Conselho

Nacional de Meio Ambiente – Conama –, e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  emitiu

parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  instituir  regras  para  as  práticas  de

sepultamento  no  Estado,  regras  essas direcionadas para as  pessoas jurídicas de

direito  público  ou  privado  que  administram  cemitérios  e  prestam  serviços  de

sepultamento humano, sem prejuízo das diretrizes estabelecidas pelo Conama.

O autor do projeto, em sua justificação, afirma que “considerando a importância de

preservação do meio ambiente para as gerações futuras e considerando a escassez

de água no mundo, propõe-se a utilização de produtos naturais que neutralizam a

ação  dos  contaminantes  químicos  e  microbiológicos  depositados  nos  solos,

principalmente em relação ao liquame expelido pelo corpo dos seres vivos.”

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, haja vista que a matéria se

encontra no domínio da competência legislativa estadual.
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Em sua análise,  a Comissão de Meio  Ambiente e  Desenvolvimento Sustentável

considerou a proposta meritória,  uma vez que “trata dos cemitérios sob o viés da

proteção  ambiental,  que  até  então  é  pouco  difundido  e  é  de  suma importância.”

Todavia, a fim de precisar o alcance das medidas propostas e separar as disposições

relativas  aos  cemitérios  horizontais  daquelas  que  tratam  dos  cemitérios  verticais,

apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação  das  medidas  constantes  no  projeto  original  e  no  substitutivo

apresentado não implica despesas para o erário, pois contém enunciados de caráter

genérico  e  abstrato,  que  são  apenas  diretrizes,  regras  e  condições  para  os

sepultamentos no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.229/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Romel Anízio - Doutor Viana.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela “estabelece diretrizes

e  parâmetros  para  a  política  remuneratória  dos  servidores  públicos  das

administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, fixa data anual

para sua aplicação e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida,  a  Comissão de Administração Pública emitiu  parecer  pela  aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de

Segurança  Pública  emitiu  parecer  pela  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Administração Pública.
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Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela estabelece diretrizes e parâmetros para a política remuneratória

dos servidores do Poder Executivo. Entre as medidas propostas, está a fixação de

data-base  para  a  revisão  geral  anual  dos  servidores,  em  atendimento  ao  que

determina  o  art.  24  da  Constituição  do  Estado.  Ademais,  são  concedidos  dois

reajustes de 5% para diversas carreiras da administração, um a partir de 1º/10/2011,

e o outro a partir de 1º/4/2012.

Segundo a Mensagem nº 127/2011, que encaminhou a proposição a esta Casa, o

projeto tem a finalidade de “estabelecer um sistema remuneratório justo e equilibrado,

que assegure a concessão de reajuste geral  anual, além de reduzir  as distorções

existentes entre as carreiras do Poder Executivo”.  Os critérios foram propostos de

forma a compatibilizar o equilíbrio fiscal com o sistema remuneratório.

De  acordo  com  o  projeto,  os  recursos  financeiros  destinados  para  a  política

remuneratória  serão  calculados  mediante  a  aplicação  de,  no  mínimo,  55%  do

percentual da variação nominal da receita tributária do Estado ao valor da despesa

com pessoal. Esses recursos serão destinados para o pagamento de: revisão geral

de  remuneração;  progressão  e  promoção  do  servidor;concessão  de  Adicional  de

Desempenho – ADE; concessão de quinquênios; gratificações vinculadas ao cargo

efetivo;  concessão  de  novas  vantagens,  gratificações,  adicionais,  aumento  ou

reajuste de vencimento básico de cargos efetivos e dos proventos de aposentadoria e

de  reforma;  aceleração  do  desenvolvimento  do  servidor  na  carreira  por  meio  da

promoção por escolaridade adicional; alteração de estrutura de carreira que implique

aumento  de  remuneração;  reajustes  específicos,  para  reduzir  as  distorções

remuneratórias  existentes  entre  as  carreiras  do  Poder  Executivo;  concessão  de

abonos eventuais.

Se a  variação  nominal  da  receita  tributária  não  for  positiva  ou  a  despesa com

pessoal do Poder Executivo estiver acima de 92,86% do limite definido na alínea “c”

do  inciso  II  do  art.  20  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – LRF –, somente haverá a implementação de: progressão e



1320
____________________________________________________________________________

promoção do servidor; concessão de Adicional de Desempenho – ADE -; concessão

de quinquênios; gratificações vinculadas ao cargo efetivo.

Além disso, para atender ao limite de 92,86% proposto, a aplicação dos recursos

financeiros poderá ser parcial.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o

projeto de lei  em análise está em consonância com os preceitos constitucionais e

legais  vigentes.  Destacou  que  a  regra  da  iniciativa  foi  respeitada,  uma vez  que

compete  ao  Governador  do  Estado  propor  leis  que  versam  sobre  a  política

remuneratória de seus servidores.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, ressaltou que o projeto atende

a reivindicações históricas  do funcionalismo estadual  e que “a instituição de uma

política remuneratória para os servidores do Poder Executivo foi um compromisso do

governo do Estado assumido expressamente no contexto da reforma administrativa,

iniciada no ano de 2003”. A Comissão considerou que a medida aprimora o sistema

remuneratório dos servidores e, consequentemente, proporciona maior eficiência ao

setor público. Contudo, apresentou o Substitutivo nº 1, incorporando o conteúdo das

emendas propostas pelo Governador do Estado, encaminhadas a esta Casa por meio

das Mensagens 145/2011 e 148/2011,  por  aperfeiçoarem o projeto e introduzirem

melhorias na política remuneratória dos servidores estaduais.

A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação no projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 149/2011, propôs emenda ao

projeto em análise para a criação de 181 funções gratificadas no âmbito do Instituto

de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais – Ipsemg. De

acordo com a exposição de motivos, a medida tem o objetivo de reestruturar a equipe

de regulação e auditoria da referida autarquia, que exercerá “atividades de controlar,

avaliar,  regular  e  auditar  aproximadamente  320  mil  contas  hospitalares  e

ambulatoriais  executadas  mensalmente  e  apresentadas  para  faturamento  e

pagamento”.  Na  oportunidade,  acatamos  a  proposta  de  emenda,  por  meio  do

Substitutivo nº 2 apresentado ao final deste parecer. O referido substitutivo acolhe as

alterações  do Substitutivo  nº  1  e,  ainda,  aprimora  a  redação dos  arts.  3º  e  6º  e
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acrescenta artigo para determinar a realização de reunião do Comitê de Negociação

Sindical – Cones –, prévia à implementação da política remuneratória.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, informamos que a implementação da proposta acarreta aumento da despesa

com pessoal, estando, portanto, sujeita aos limites constitucionais e legais.

O art. 16 da LRF estabelece que a proposição que determine a criação, expansão

ou aperfeiçoamento de ação governamental da qual decorra aumento da despesa

será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de declaração

do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e

financeira com a lei orçamentária anual e é compatível com o plano plurianual e com

a lei de diretrizes orçamentárias.

Já o art. 20, inciso II, alínea “c”, da LRF dispõe que a despesa com pessoal do

Poder Executivo não poderá exceder 49% da Receita Corrente Líquida – RCL. Além

disso, o parágrafo único do art.  22 estabelece o limite prudencial de 46,55% para

gastos com pessoal, a partir do qual deverão ser implementadas medidas para evitar

que o limite máximo seja alcançado.  Entre essas medidas, consta a proibição de

aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração,  excepcionada  a  revisão  geral

anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  16  da  LRF,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – enviou a esta Casa o Ofício nº 757/11, por meio

do qual informa que há dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de

despesa com pessoal e que o projeto está adequado à Lei Orçamentária Anual – LOA

–, compatível com o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – e com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e em conformidade com os limites da LRF. O

mesmo  ofício  aponta  que  o  impacto  financeiro  anual  decorrente  do  reajuste  de

diversas carreiras em 5% a partir  de outubro de 2011 é de R$132.968.977,86 e o

impacto  decorrente  do  reajuste  de  5%  a  partir  de  abril  de  2012  é  de

R$137.428.635,02.

Posteriormente, a Seplag também enviou os Ofícios nos 811/11 e 857/2011 para

informar  que  os  acréscimos  às  despesas  de  pessoal  decorrentes  das  emendas

propostas  pelo  Governador  estão  em  conformidade  com  os  limites  de  despesas
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determinados  pela  LRF  e  que,  somadas,  implicarão  impacto  financeiro  de

R$31.999.530,48 para o exercício de 2012 e de R$60.687.242,43 para o exercício de

2013.

Para análise do disposto nos arts. 20 e 22 da LRF, verificamos que o Relatório de

Gestão  Fiscal  de  20/9/2011  demonstra  que  a  despesa  com  pessoal  do  Poder

Executivo está abaixo do limite prudencial estabelecido pela LRF e que permanecerá

dentro desse limite mesmo se considerado o impacto do referido projeto, informado

pelo Poder Executivo, ainda que somado o acréscimo das emendas propostas pelo

Governador do Estado.

Ademais,  a  proposição  atende  ao disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169 da

Constituição da República, que condiciona a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias

– LDO –, uma vez que o art. 15 da LDO em vigor, Lei nº 19.573, de 2011, contém a

autorização mencionada.

Destacamos,  contudo,  que  o  inciso  I  do  §  1º  do  art.  169  da  Constituição  da

República vincula a implementação da proposta à existência de dotação orçamentária

suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

2.571/2011, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Estabelece diretrizes  e  parâmetros  para  a política  remuneratória  dos servidores

públicos das administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e

dos militares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – A política remuneratória  dos servidores públicos civis  da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  e  dos  militares  será

implementada conforme as diretrizes e parâmetros estabelecidos por esta lei, visando

a atender aos seguintes objetivos:
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I – estabelecer um sistema remuneratório que busque assegurar a concessão do

reajuste geral anual previsto no “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II  –  reduzir  as distorções remuneratórias existentes  entre as  carreiras  do Poder

Executivo;

III – oferecer segurança aos servidores quanto ao desenvolvimento nas respectivas

carreiras, com o fortalecimento e o aprimoramento do sistema de mérito;

IV – assegurar a compatibilidade entre o sistema remuneratório e o equilíbrio fiscal

do Estado.

Art. 2º – Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I – exercício de aplicação o exercício em que ocorrer a aplicação dos recursos para

pagamento  dos  acréscimos  pecuniários  decorrentes  da  implementação  dos

instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei;

II  –  exercício  de  referência  o  exercício  imediatamente  anterior  ao  exercício  de

aplicação, que servirá de parâmetro para a aferição dos valores da receita tributária e

da despesa com pessoal a serem utilizados no cálculo de que trata o art. 3º;

III  –  receita tributária  o valor  total  de recursos provenientes da arrecadação do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

–, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e do Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD –,

constantes no balanço geral do Estado relativo ao exercício de referência;

IV – previsão da receita tributária do exercício de aplicação o valor total de recursos

provenientes do ICMS, do IPVA e do ITCD arrecadados até o mês de agosto do

exercício de aplicação,  somado à previsão dessa arrecadação para os meses de

setembro  a  dezembro,  conforme  relatório  resumido  de  execução  orçamentária

referente ao quarto bimestre;

V – variação nominal  da receita tributária a relação percentual entre a variação

nominal do valor total da receita tributária arrecadada no exercício de referência, e o

valor da previsão da receita tributária do exercício de aplicação, conforme a fórmula

constante no Anexo I desta lei;

VI – despesa com pessoal do exercício de referência o total da despesa bruta anual
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com pessoal, apurada no mês de dezembro do exercício de referência, constante no

Relatório  de  Gestão  Fiscal,  conforme  a  alínea  "a"  do  inciso  I  do  art.  55  da  Lei

Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, referente ao Poder Executivo,

excluídos:

a)  no período de 2011 a 2014,  as  despesas com o pessoal  ativo e inativo das

carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011;

b) no ano de 2011, as despesas com o pessoal ativo e inativo da carreira de que

trata a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003;

c) os valores pagos no exercício de referência relativos a despesas de competência

de exercícios anteriores;

VII – valor de referência o montante de recursos financeiros a serem aplicados na

política remuneratória de que trata esta lei,  em cada exercício fiscal, calculado na

forma do art. 3º.

Art.  3º  –  O montante de recursos  financeiros  para  a implementação da política

remuneratória de que trata esta lei, em cada exercício,  será calculado mediante a

aplicação  de,  no  mínimo,  55%  (cinquenta  e  cinco  por  cento)  do  percentual  da

variação nominal da receita tributária do Estado ao valor da despesa com pessoal do

exercício de referência, observadas as condições previstas nos arts. 4° e 5° desta lei.

Art.  4º  –  São  condições  para  a  aplicação  de  recursos  financeiros  na  política

remuneratória em um determinado exercício:

I – despesa total com pessoal do Poder Executivo, no exercício de aplicação, dentro

do percentual estabelecido no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar federal

nº  101,  de  2000,  apurado  no  segundo  quadrimestre,  considerando  as  despesas

efetuadas  até  agosto  e  as  previstas  para  os  meses  de  setembro  a  dezembro,

apuradas no mês de setembro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira

– JPOF –,  e publicadas no órgão oficial  dos Poderes do Estado até o dia 30 do

mesmo mês;

II – variação nominal da receita tributária positiva.

Art. 5º – A ausência de qualquer das condições previstas no art. 4º acarretará a não

aplicação dos recursos financeiros na implementação dos instrumentos da política

remuneratória de que tratam os incisos VI, VII, VIII , IX e X do art. 6º.
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§ 1º – Os recursos financeiros voltarão a ser aplicados no exercício em que as

condições definidas no art. 4º forem restabelecidas, observado o disposto nos §§ 2º e

3º deste artigo.

§ 2º – Na hipótese de variação nominal negativa da receita tributária, os recursos

somente voltarão a ser aplicados quando constatada arrecadação de receita tributária

superior ao valor arrecadado no exercício anterior àquele em que tenha ocorrido a

variação nominal negativa da receita tributária.

§ 3º – Na hipótese prevista no § 1º será utilizado como exercício de referência o

exercício  anterior  àquele  em  que  tenha  ocorrido  a  variação  nominal  negativa  da

receita tributária, em relação ao exercício de aplicação que apresentar a recuperação

na arrecadação da receita tributária.

Art.  6º  –  Os  recursos  financeiros  de  que  trata  o  art.  3º  serão  utilizados  para

pagamento dos seguintes instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei:

I – revisão geral anual de que trata o “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II – progressão e promoção do servidor, na forma estabelecida na lei de criação da

respectiva carreira;

III – concessão de Adicional de Desempenho – ADE –, nos termos da Lei nº 14.693,

de 30 de julho de 2003;

IV  –  concessão  de  adicionais  de  que  tratam  os  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

V – gratificações vinculadas ao cargo efetivo de acordo com a legislação vigente na

data de publicação desta lei;

VI – concessão, a qualquer título, de vantagens, gratificações, adicionais, aumento

ou  reajuste  de  vencimento  básico  de  cargos  efetivos  e  dos  proventos  de

aposentadoria e de reforma;

VII – aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por meio da promoção

por escolaridade adicional, na forma da legislação;

VIII – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de remuneração;

IX – reajustes específicos, para atender ao disposto no inciso II do art. 1º desta lei;

X – concessão de abonos eventuais.

Art. 7º – A implementação da revisão geral anual, incluída na política remuneratória
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de que trata esta lei, nos termos do inciso I do art. 6º, far-se-á no dia 1º de outubro.

Parágrafo único – Em virtude da previsão legal de datas e índices específicos de

reajuste salarial, o disposto no “caput” não se aplica:

I – nos exercícios de 2011 a 2015, às carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de

2011;

II – nos exercícios de 2011 e 2012, à carreira de Defensor Público, a que se refere a

Lei Complementar nº 65, de 2003.

Art. 8º – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2011, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:

I – carreira de Professor de Educação Superior, a que se refere o item I.1 do Anexo

I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005;

II – carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional

da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Médico, Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia,  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia,  Médico  da  Área  de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar  de Saúde e Tecnologia,  Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  a  que  se

referem, respectivamente, os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4,

I.2.5, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786,

de 27 de outubro de 2005;

III  –  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  da  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  da

Defesa  Social,  Analista  Executivo  da  Defesa  Social,  Auxiliar  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  Assistente  Administrativo  da  Defensoria  Pública  e  Gestor  da

Defensoria Pública,  a que se referem, respectivamente,  os  itens I.1.1,  I.1.2,  I.1.3,

I.2.1, I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

IV – carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão  de  Defesa  Agropecuária,  Fiscal  Agropecuário,  Especialista  em  Gestão  de
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Defesa  Agropecuária,  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  Técnico  de

Desenvolvimento  Rural  e  Analista  de  Desenvolvimento  Rural,  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da

Lei nº 15.961, de 2005;

V  –  carreiras  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  e

Auditor Interno, a que se referem, respectivamente, os itens III.1 e III.2 do Anexo III da

Lei nº 15.961, de 2005;

VI – carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e Gestor

Ambiental, a que se referem, respectivamente, os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1

do Anexo IV da Lei nº 15.961, de 2005;

VII  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Seguridade Social,  Técnico  de  Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão

de Seguridade Social, a que se referem, respectivamente, os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3,

V.1.4, V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005;

VIII  –  carreiras  de  Auxiliar  em  Atividades  de Ciência  e  Tecnologia,  Técnico  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, a que se referem, respectivamente, os itens VI.1.1, VI.1.2,

VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

IX  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Técnico  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,

Analista  de  Gestão  Artística,  Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,

Professor  de  Arte,  Auxiliar  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,  Técnico  de  Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro, a que se referem,

respectivamente,  os  itens  VII.1.1,  VII.1.2,  VII.1.3,  VII.1.4,  VII.2.1,  VII.2.2,  VII.2.3,

VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6, VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961,

de 2005;

X – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e Políticas

Públicas  em  Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,
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Metrologia  e  Qualidade,  Analista  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,  Auxiliar  de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Auxiliar

de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento Econômico e

Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de Administração

de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de

Estádios,  a  que  se  referem,  respectivamente,  os  itens  VIII.1.1,  VIII.1.2,  VIII.1.3,

VIII.2.1, VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2,

VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3

do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

XI – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes e

Obras  Públicas,  Fiscal  Assistente  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  Fiscal  de

Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e Obras Públicas, a que se

referem, respectivamente, os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei nº 15.961, de 2005;

XII  –  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica,  Auxiliar  de Administração Geral,  Técnico da Indústria  Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e

Comandante  de  Aeronave do Gabinete  Militar  do  Governador,  a  que se  referem,

respectivamente, os itens X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5,

X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005;

XIII – carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário, a que se

referem, respectivamente, os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de

junho de 2006;

XIV –  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração e  Finanças  e  Analista

Fazendário de Administração e Finanças, a que se referem, respectivamente, os itens

II.1 e II.2 do Anexo II da Lei nº 16.190, de 2006;

XV – carreiras de Advogado Autárquico e Procurador do Estado, a que se referem,
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respectivamente, o Anexo III da Lei nº 17.951, de 23 de dezembro de 2008, e o Anexo

da Lei nº 18.798, de 31 de março de 2010;

XVI – carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico

Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  de  Auxiliar  Administrativo

Universitário, a que se referem, respectivamente, os itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I

da Lei nº 15.785, de 2005.

Art. 9º – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores resultantes da aplicação do reajuste de que trata o art. 8º desta lei.

Art.  10  – Os reajustes de  que tratam os arts.  8º  e 9º  aplicam-se às vantagens

pessoais a que se refere o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, o

§ 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e o art. 39 da Lei nº 19.553,

de 9 de agosto de 2011, e não serão deduzidos do valor das seguintes vantagens:

I – Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº 15.787, de 27

de outubro de 2005;

II  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008;

III  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008.

Art.  11 – Os reajustes de que tratam os arts.  8º e 9º aplicam-se aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República e da legislação vigente.

Art. 12 – Serão deduzidos do montante de recursos disponíveis para aplicação da

política remuneratória em 2012 os acréscimos na folha de pessoal decorrentes dos

reajustes definidos no art. 9º desta lei.

Art. 13 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2012, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

2º da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1º da referida lei.

Art. 14 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2013, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

3º da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do
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art. 1º da referida lei.

Art. 15 – Ficam reajustados em 4,2176% (quatro vírgula dois mil cento e setenta e

seis milésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2014, os valores resultantes

da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art. 5º da Lei nº 19.576, de 2011,

para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do art. 1º da referida lei.

Art.  16 – Os reajustes previstos nos arts.  13,  14 e 15 desta lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente, bem como, no que couber, aos

valores das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo previstos

no inciso VIII do art. 1º da Lei nº 19.576, de 2011.

Art.  17  –  Fica  assegurado  ao  servidor  público  civil  das  administrações  direta,

autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  que cumpra  jornada de trabalho  de

quarenta  horas  semanais  e  ao  militar  vencimento  básico  não  inferior  ao  salário

mínimo fixado em lei, garantida a proporcionalidade em caso de jornada inferior.

§ 1º – Para os fins do disposto no “caput”,  os valores da Vantagem Temporária

Incorporável – VTI – de que trata a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, poderão

ser incorporados, total ou parcialmente, ao vencimento básico do servidor.

§ 2º – O disposto no “caput” aplica-se ao provento básico correspondente à tabela

de vencimento de quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade em caso

de valor previsto em tabela correspondente a jornada de trabalho inferior.

Art. 18 – Fica instituída a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, devida

ao servidor que, em caráter eventual:

I – for designado para exercer as funções de fiscal de provas, auxiliar ou membro

de bancas ou comissões de concursos públicos ou provas;

II – ministrar programas de formação, qualificação, capacitação ou treinamento;

III – participar do planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de

resultado de concurso público, desde que tais atividades não estejam incluídas entre

as suas atribuições permanentes.

§ 1º – Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo

serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:
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I  – o valor  da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a

complexidade da atividade exercida;

II – a gratificação não poderá ser superior ao equivalente a cento e vinte horas de

trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e

previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, que poderá

autorizar o acréscimo de até cento e vinte horas de trabalho anuais;

III – o valor máximo da hora trabalhada corresponderá a 2% (dois por cento) do

maior vencimento básico da administração pública estadual.

§ 2º – A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será devida se as

atividades  previstas  nos  incisos  do  “caput”  forem  exercidas  sem  prejuízo  das

atribuições do cargo de que o servidor seja titular, sendo obrigatória a compensação

de carga horária  caso as atividades sejam desempenhadas durante a jornada de

trabalho.

§  3º  –  A Gratificação por  Encargo de Curso  ou  Concurso  não se incorpora  ao

vencimento  ou  remuneração  do  servidor  para  qualquer  efeito  e  não  poderá  ser

utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens nem para fins de

cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

§  4º  –  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  servidor  lotado  em  unidade

administrativa que tenha por competência qualquer atribuição ou função correlata às

discriminadas nos incisos I e III do “caput”.

Art. 19 – O art. 11 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  11 – O ingresso em cargo das  carreiras  de Analista  Universitário,  Técnico

Universitário,  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  Analista  Universitário  da  Saúde

ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação

mínima em:

I – nível superior, conforme edital de concurso público, para as carreiras de Analista

Universitário e Analista Universitário da Saúde;

II – para as carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde:

a) nível intermediário, para ingresso no nível I;

b) curso de educação profissional de nível médio, para ingresso no nível II.”.
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Art. 20 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Técnico  Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde,  a  que se  refere  a  Lei  nº

15.463,  de  2005,  que  desempenham  funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.

Art. 21 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de

13 de janeiro de 2005, lotados na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de  Minas  Gerais,  que  desempenham funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.

Art. 22 – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 17 .351, de 17 de janeiro de 2008, o

seguinte § 5°:

“Art. 6° – (…)

§ 5° – A Gedama será incorporada aos proventos de a posentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria  ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7°

da Lei Complementar n? 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 23 – Caso o valor da Gedama, prevista no art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008,

tenha sofrido redução em decorrência de reajuste do vencimento básico, alteração do

posicionamento  ou  concessão de vantagem pecuniária  de  caráter  permanente  no

período compreendido entre 1° de outubro de 2007 e a data de publicação desta lei, o

valor deduzido será acrescido à gratificação a que fizer jus o servidor a partir da data

de publicação desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 24 – Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 17 .717, de 2008, o seguinte § 5°:

'Art. 2° – (...)

§ 5° – A Gedima será incorporada aos proventos de a posentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da
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gratificação, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7°

da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.' .

Parágrafo único – Caso o valor da Gedima, prevista no art. 2° da Lei n° 17.717, de

2008,  tenha  sofrido  redução  em  decorrência  de  reajuste  do  vencimento  básico,

alteração  do  posicionamento  ou  concessão  de  vantagem  pecuniária  de  caráter

permanente  no  período  compreendido  entre  1° de  jane iro  de  2008  e  a  data  de

publicação desta lei, o valor deduzido será acrescido à gratificação a que fizer jus o

servidor a partir da data de publicação desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 25 – O art. 8º da Lei nº 18.710, de 7 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º – O Poder Executivo, atendendo à conveniência do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos de regulamento, a jornada

de  trabalho  dos  servidores  que  desempenharem  suas  funções  na  Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.”.

Art. 26 – A implementação da política remuneratória será precedida de uma reunião

do Comitê de Negociação Sindical – Cones -, previsto no art. 213 da Lei Delegada nº

180,  de 1º  de janeiro  de 2011,  onde serão apresentados os relatórios  de Gestão

Fiscal e de variação nominal da Recita Tributária, bem como o resultado do montante

de recursos financeiros, de que trata o art. 3º desta lei, que serão disponibilizados no

exercício de aplicação, conforme dispuser regulamento.

Parágrafo  único  –  A reunião  de  que  trata  o  “caput”  será  realizada  na segunda

quinzena do mês de setembro do exercício de aplicação.

Art. 27 – Ficam acrescentados à Lei Delegada n° 175 , de 26 de janeiro de 2007, os

seguintes arts. 11-A a 11-C:

“Art. 11-A – Ficam criadas, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –:

I  –  funções gratificadas de regulação de assistência à saúde – FGR –, com as

denominações e os quantitativos estabelecidos no item V.11.3 do Anexo V desta lei e

os valores e jornada de trabalho previstos no item II.3 do Anexo II da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007;
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II  –  funções  gratificadas  de  auditoria  –  FGA –,  com  as  denominações  e  os

quantitativos estabelecidos no item V.11.4 do Anexo V desta lei e o valor estabelecido

no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n° 174, de 2007, com jornada de trabalho de

quarenta horas semanais.

Parágrafo  único  –  As  funções  gratificadas  de  que  trata  este  artigo  serão

regulamentadas  em  decreto  e  seus  ocupantes  serão  designados  por  ato  do

Presidente do Ipsemg.

Art. 11-B – As funções gratificadas de que trata o inciso I do “caput” do art. 11-A

destinam-se a servidor público designado para o exercício de atividade de regulação

do Ipsemg.

§ 1° – As atribuições do servidor de que trata o “c aput” deste artigo serão definidas

em decreto.

§ 2° – Aplica-se, no que couber, o disposto no art.  12 da Lei Delegada n° 174, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 11-C – As funções gratificadas de que trata o inciso II do “caput” do art. 11-A

destinam-se aos  servidores públicos designados para o exercício de  atividade de

auditoria do plano de saúde do Ipsemg.

§ 1° – As funções gratificadas de que trata o “capu t” serão exercidas por servidores

públicos da União, dos Estados e Municípios, aprovados em processo seletivo.

§ 2° – A jornada de trabalho para servidores com fo rmação em medicina será de

vinte e quatro horas, mantida a remuneração da FGA.

§ 3° – Aplica-se, no que couber, o disposto no art.  13 da Lei Delegada n° 174, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.”.

Art. 28 – Ficam acrescentados ao Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, os

itens V.11.3 e V.11.4, constantes no Anexo II desta lei.

Art. 29 – Ficam revogados:

I – o § 4° do art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008;

II – o § 4° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 2008.

Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o inciso V do art. 2º da Lei nº , de de de 2011)
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 VNRT = (

Previsão da receita tributária do exercício de

aplicação –1 )  x 100

Receita Tributária do exercício de referência

VNRT = variação nominal da receita tributária

ANEXO II

(a que se refere o art. … da Lei n° , de de de 2011 )

ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 11-A, 11-B, 11-C, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

(…)

V. INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS – IPSEMG

(...)

V.11.3  –  FUNÇÕES  GRATIFICADAS  DE  REGULAÇÃO  DE  ASSISTÊNCIA  À

SAÚDE – FGR

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas de Regulação de Assistência à Saúde

– FGR foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2011. 

V. 11.4 – FUNÇÕES GRATIFICADAS DE AUDITORIA – FGA

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas de Auditoria – FGA foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.12.2011. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 201.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes -

Gustavo Corrêa - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.601/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Projeto de Lei nº

2.601/2011 modifica a Lei nº 13.770, de 6/12/2000, que altera o Plano de Carreira dos

Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/10/2011, o projeto foi encaminhado às
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comissões competentes para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo promover alterações no plano de carreira

dos  servidores  efetivos  do  Tribunal  de  Contas  de  que  trata  a  Lei  nº  13.770,  de

6/12/2000, alterada pelas Leis nº 15.783, de 2005, e nº 16.134, de 2006.

Segundo o Ofício nº 13/2011, o Presidente do Tribunal de Contas esclarece que a

proposição em análise “tem por escopo atender à diretriz estabelecida por meio da

Política  de  Gestão  de  Pessoas  aprovada  pelo  Tribunal,  que  busca  adequar  o

desenvolvimento na carreira às exigências da moderna administração pública, com o

intuito  de  valorizar  o  servidor  com  base  em  sua  capacitação  e  desempenho

profissional”.

Inicialmente,  propõe-se  nova  nomenclatura  para  as  carreiras  daquela  Corte  de

Contas e a criação de mais quatro carreiras originadas da carreira de Técnico do

Tribunal  de  Contas,  de  acordo  com  as  especialidades,  denominadas  de  Médico,

Redator de Acórdão e Correspondência, Taquígrafo-Redator e Bibliotecário. A carreira

de  Agente  do  Tribunal  de  Contas  passa  a  denominar-se  Agente  de  Controle  de

Contas, a carreira de Oficial do Tribunal de Contas passa a denominar-se Oficial de

Controle Externo, e a carreira de Técnico do Tribunal de Contas passa a denominar-

se Analista de Controle de Contas.

A seguir, buscando corrigir distorções existentes na carreira, o projeto estabelece

uma correspondência  entre  os  padrões de  vencimento  dos cargos  da  sistemática

vigente e dos cargos resultantes das novas carreiras.

Estão sendo mantidas as regras para progressão e promoção horizontal e, para a

promoção vertical, além de se exigir do servidor o posicionamento no último padrão

de uma classe para ser promovido para o primeiro padrão da classe subsequente,

também  se  exige  do  servidor  a  avaliação  de  desempenho  satisfatória  e  a

comprovação de título de pós-graduação.
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Cumpre  ressaltar,  nesse  aspecto,  que  a  avaliação  de  desempenho  é  condição

indispensável para fins de promoção e progressão nas carreiras, conforme determina

a Carta mineira.

Outra proposta de destaque é a concessão de um padrão de vencimento, a partir

de 1º/1/2014, a cada período de 10 anos de efetivo exercício no Tribunal de Contas,

observados os requisitos para promoção vertical e promoção por merecimento, na

hipótese em que a concessão do benefício implicar mudança de classe.

A proposição  em exame fixa  em 1º  de  janeiro  a  data-base para  a revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas e propõe alterar o

valor do padrão TC-01, sendo que, a partir de 1º/1/2012, esse padrão passa a valer

R$795,00; a partir de 1º/1/2013, R$821,00; e, a partir de 1º/1/2014, R$860,00.

Outrossim,  propõe  alterar  a  tabela  de  escalonamento  vertical  de  vencimento,

constante no Anexo V da Lei nº 13.770, alterado pelo art. 2º da Lei nº 15.783, de

2005, adotando a mesma vigência estabelecida para os novos valores do padrão TC-

01.

Proposta de caráter relevante é a de se instituir, no âmbito do Tribunal de Contas, o

Adicional de Desempenho – ADE – para o servidor cuja posse tenha ocorrido após 17

de julho de 2003, que deverá ser pago mensalmente, em valor variável, vedada sua

concessão ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de

livre nomeação e exoneração.

De acordo com o projeto, o ADE será pago no limite máximo de 100 pontos por

servidor, assim distribuídos: 60 pontos em função dos resultados obtidos na avaliação

de desempenho do servidor e 40 em função dos resultados obtidos na avaliação de

desempenho  institucional.  Não  fará  jus  ao  ADE  o  servidor  que  obtiver  resultado

inferior a 70 pontos.

Quanto ao cálculo do adicional, a proposição estabelece que os valores a serem

pagos  a  título  de  ADE serão calculados  multiplicando-se  o  somatório  dos  pontos

auferidos nas avaliações de desempenho do servidor e de desempenho institucional

pelos valores constantes do Anexo IV que acompanha o projeto, para cada cargo.

Ressalte-se que a proposição faculta ao servidor que perceba adicionais por tempo

de serviço a opção, no prazo de trinta dias a contar da data da publicação da futura
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lei, de forma expressa e irretratável, de substituir pelo ADE as vantagens por tempo

de serviço que venha a ter direito a perceber.

No  tocante,  ainda,  ao  ADE,  o  projeto  em  apreço  trata  da  incorporação  desse

adicional para fins de proventos de aposentadoria, seguindo as regras estabelecidas

pela Lei Complementar nº 64, de 2002, que institui o regime próprio de previdência e

assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Outra  medida  proposta  é  a  de remunerar  a  contribuição dos servidores para  o

atingimento de metas extraordinárias por meio de uma gratificação, denominada de

GME,  a  ser  paga  mensalmente,  em  valor  equivalente  ao  TC-01,  aos  servidores

efetivos do Tribunal de Contas.

Por último, o projeto disponibiliza 10% dos cargos de Analista de Controle Externo e

10% dos cargos de Oficial  de Controle Externo para o Ministério Público junto ao

Tribunal.

Consideramos  as  medidas  propostas  oportunas  e  convenientes,  visto  que

demonstram a preocupação com a eficiência do servidor do Tribunal de Contas no

exercício de suas funções, em face da importante atuação dessa Corte de Contas,

responsável pela gestão dos recursos públicos estaduais e municipais.

Por derradeiro, no intuito de aprimorar alguns dispositivos da proposição, no sentido

de  dar  mais  clareza  aos  seus  comandos,  apresentamos as  Emendas  nºs  1  a  6,

redigidas na conclusão deste parecer.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.601/2011 com as Emendas

nºs 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 1° do projeto, a menção ao Anex o I da Lei n° 13.770, de 6 de

dezembro de 2000, substitua-se, no art. 2° da Lei n ° 13.770, de 2000, a que se refere

o art. 2° do projeto, a expressão “Anexo I” pela ex pressão “Anexo II” e dê-se ao art.

21 do projeto a seguinte redação:

“Art. 21 – Ficam revogados os arts. 4° e 9° e o Ane xo I da Lei n° 13.770, de 2000, e

o parágrafo único do art. 18 da Lei n° 12.974, de 2 8 de julho de 1998.”.

EMENDA Nº 2
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Suprima-se, no § 5° do art. 2° da Lei n° 13.770, de  2000, acrescentado pelo art. 2°

do projeto,  a expressão “especialidades Auxiliar  de Controle Externo e Auxiliar  de

Informática”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 3º do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

§  3º  –  O  posicionamento  de  que  trata  o  §1º  não  interrompe  a  contagem  dos

interstícios temporais para fins de desenvolvimento na carreira.”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao “caput” do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º – A tabela de escalonamento vertical de vencimento dos cargos do Quadro

de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares do Tribunal

de Contas passa a ser a constante do Anexo III desta lei.”.

EMENDA Nº 5

No  §  3º  do  art.  13,  substitua-se  a  expressão  “de  tratam  os  §§  1º  e  2º”  pela

expressão “de que tratam os § 1º e 2º”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao § 3° do art. 14 do projeto a seguinte reda ção:

“Art. 14 – (…)

§ 3° – O servidor que fizer a opção de que tratam o s §§ 1° e 2° do art. 13 poderá

receber,  a  título  de  ADE,  no  máximo,  o  valor  da  diferença  entre  o  valor

correspondente a cem pontos do ADE relativo ao cargo e o somatório das vantagens

por tempo de serviço que tenha direito a perceber.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Ivair Nogueira, relator – Bonifácio Mourão – Neider

Moreira – Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.727/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 154/2011, o projeto de lei em epígrafe “institui a Bolsa São Francisco
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com o objetivo de incentivar e propagar tecnologias sociais junto às comunidades

ribeirinhas do Rio São Francisco”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  emitiu parecer pela

aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 4, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela cria a Bolsa São Francisco, destinada a agentes comunitários

ribeirinhos do Rio São Francisco capazes de difundir  tecnologias sociais,  que são

metodologias baseadas na vivência e na experiência locais ou regionais e que visam

à redução das desigualdades e ao desenvolvimento sustentável.  O incentivo  será

concedido mensalmente e está condicionado à aprovação do projeto pela Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig.

Segundo a Mensagem nº 154/2011, que encaminhou a proposição a esta Casa, o

projeto  tem  a  finalidade  de  “incentivar  e  propagar  tecnologias  sociais  junto  às

comunidades ribeirinhas  em trechos do Rio  São Francisco,  localizados em Minas

Gerais”.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a

matéria está incluída no rol das competências concorrentes dos Estados, cabendo à

União estabelecer as regras gerais. Além disso, o projeto “encontra fundamento nas

normas prescritas nos arts. 211 e seguintes da Constituição mineira, que tratam da

promoção e do incentivo, pelo Estado, do desenvolvimento científico, da pesquisa, da

difusão e da capacitação tecnológica”.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, por sua vez, ressaltou que,

com o estabelecimento de um mecanismo financeiro para estimular a geração e a

difusão de conhecimentos por meio de agentes das comunidades ribeirinhas do Rio

São Francisco, o Estado contará com um importante instrumento para promoção da

melhoria das condições socioeconômicas, ambientais e de qualidade de vida em uma

extensa região do Estado. No entanto, com o objetivo de dar maior clareza ao projeto,
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a Comissão apresentou as Emendas nos 1 a 4.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, não há obstáculo à aprovação do projeto. Atendendo aos pressupostos da

Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de 2000 -  Lei de Responsabilidade Fiscal  -,  a

proposição prevê, em seu art. 6º, como fonte de recursos para a concessão da Bolsa

São  Francisco:  consignação  na  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -  e  utilização  de

créditos adicionais; doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e jurídicas,

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; dotações e recursos destinados à

Fapemig, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e dotações de outras

origens.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

2.727/2011 com as Emendas  nos 1 a 4,  apresentadas pela Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - João

Vítor Xavier - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe cria a Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA – e altera

a Lei Complementar nº 90, de 12/1/2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do

Vale do Aço.

Aprovado no 1º turno, retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer de 2º

turno, nos termos dos arts. 189 e 192 do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  tem  o  propósito  de  instituir  a  Agência  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA –, sob a
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natureza  jurídica  de  autarquia  territorial  e  especial,  para  fins  de  planejamento,

assessoramento  e  regulação  urbana,  viabilização  de  instrumentos  de

desenvolvimento  integrado da RMVA e apoio à execução de funções públicas de

interesse  comum.  A autarquia  que  se  pretende  criar  terá  personalidade  jurídica

pública,  autonomia  administrativa  e  financeira,  prazo de  duração indeterminado  e

será  vinculada  ao  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana. A Agência terá sede no Município de Ipatinga e seu campo de atuação

abrange a área dos Municípios integrantes da RMVA (Coronel Fabriciano, Ipatinga,

Santana do Paraíso e Timóteo) e do Colar Metropolitano, o qual ficará acrescido dos

Municípios de Bom Jesus do Galho e Caratinga, passando a contar com o total de 24

Municípios.

Conforme  destacado  anteriormente  por  esta  Comissão,  quando  da  análise  da

matéria no 1º turno, a opção do Chefe do Poder Executivo em dotar a Agência RMVA

de  personalidade  de  direito  público  está  relacionada  com  a  natureza  de  suas

atribuições. Isso porque o instituto da autarquia é um “longa manus” do Estado, ou

seja, um prolongamento do poder público, razão pela qual esse tipo de entidade goza

de  prerrogativas  típicas  de  Estado,  embora  seja  uma  figura  meramente

administrativa. A personalidade pública e a criação por lei específica são as principais

características  das  autarquias,  a  par  da  autonomia  financeira  e  administrativa  no

desempenho  de  suas  atribuições.  Na  condição  de  pessoa  pública,  as  autarquias

editam atos administrativos e celebram contratos de direito público, sujeitando-se ao

regime  jurídico-administrativo.  Esse  regime  assegura  às  entidades  autárquicas

supremacia de poder nas relações travadas com particulares, sejam estes pessoas

físicas,  sejam  pessoas  jurídicas  de  direito  privado.  Destarte,  elas  podem  criar

obrigações para os particulares, com fundamento na lei,  exigir  o cumprimento das

obrigações instituídas e, em alguns casos, constranger o particular à observância do

ato, caso sejam dotadas de poderes de polícia administrativa previstos na lei. Esse

atributo  é  conhecido  como autoexecutoriedade  do  ato  administrativo,  sendo  uma

prerrogativa  excepcional  que,  em  princípio,  somente  é  atribuída  às  entidades  de

direito  público,  não sendo comum o exercício  dessa prerrogativa  por  pessoas de

direito privado.
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Nesse particular, saliente-se que a proposição concede à Agência RMVA poder de

polícia  administrativa  como  um  instrumento  para  o  alcance  de  seus  objetivos

institucionais e a defesa do interesse público na Região e no Colar Metropolitano,

entre outras atribuições. As principais competências da autarquia estão arroladas no

art.  3º  da proposição, entre as quais  se destacam as seguintes: elaborar o Plano

Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado;  propor  normas,  diretrizes  e  critérios  para

compatibilizar os planos diretores dos Municípios integrantes da RMVA com o Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado, no que tange às funções públicas de interesse

comum;  e  apoiar  os  Municípios  na  elaboração  de  projetos  de  desenvolvimento

metropolitano,  para  os  efeitos  de  habilitação  a  recursos  do  Fundo  de

Desenvolvimento Metropolitano.

Afigura-se-nos necessária e importante a criação da Agência para a administração

da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  a  qual  abrange  uma  pluralidade  de

Municípios  e  de  interesses.  O papel  essencial  da  autarquia  consiste em fornecer

suporte técnico  às  comunas  dessa Região  e  do  Colar  Metropolitano,  viabilizar  os

instrumentos para o seu desenvolvimento integrado e apoiar a execução de funções

públicas de interesse comum. Isso atesta que a efetiva implementação da autarquia

poderá acarretar vantagens para os habitantes da RMVA, com reflexos positivos para

o  interesse  público  metropolitano,  o  qual  deve  servir  de  norte  para  as  ações  e

atividades  a  serem  exercidas  pelas  entidades  gestoras.  Para  o  alcance  de  seus

objetivos institucionais, o projeto coloca à disposição da autarquia um conjunto de

meios, tais como a prerrogativa de promover desapropriações e instituir  servidões

administrativas,  bem  como  a  competência  para  a  aplicação  de  penalidades

administrativas. A propósito, quem quer os fins deve disponibilizar os meios, razão

pela qual o legislador garante à Agência uma plêiade de poderes especiais para a

proteção do interesse público. Essas prerrogativas de autoridade, as quais revelam

uma supremacia  de  poder  em  face  do particular,  são  coerentes  com  a  natureza

jurídica  pública  das  autarquias,  que,  embora  sejam  entidades  autônomas,  se

submetem ao controle administrativo do próprio Executivo, ao controle externo desta

Assembleia  Legislativa,  com  o  auxílio  do  Tribunal  de  Contas,  e  ao  controle

jurisdicional,  este  no  âmbito  do  Poder  Judiciário,  mediante  provocação  do
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interessado.  Esse  tríplice  controle  exercido  por  instâncias  do  poder  político  não

elimina  o  controle  popular,  realizado  diretamente  pelo  cidadão e  por  associações

representativas  da  comunidade,  por  meio  do  exercício  do  direito  de  petição  e

representação.

Assim,  se a Agência,  no exercício de suas atividades e prerrogativas especiais,

incorrer  em abuso de poder,  contrariando as  disposições  legais  pertinentes,  suas

decisões poderão ser questionadas nas instâncias jurídicas próprias. Isso porque as

prerrogativas excepcionais conferidas à autarquia somente serão exercidas para o

alcance de seus objetivos, em estrita observância aos princípios constitucionais que

balizam  a  atividade  administrativa,  principalmente  o  princípio  da  legalidade,  que

norteia  todos  os  atos  e  procedimentos  dos  órgãos  e  entidades  da administração

pública.

Entretanto,  julgamos  oportuno  fazer  uma  observação  de  natureza  técnico-

legislativa. Os comandos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 1º da proposição, os quais

enumeram  os  Municípios  componentes  da  RMVA  e  do  Colar  Metropolitano,

respectivamente,  não  inovam  o  ordenamento  jurídico  do  Estado.  O  primeiro

dispositivo simplesmente reproduz o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 90,

de  2006,  que dispõe sobre a RMVA.  O § 4º  do art.  1º,  além de reproduzir  outro

preceito  da  mencionada  lei  complementar,  não  se  harmoniza  com  art.  17  da

proposição, o qual dá nova redação ao § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 90, a

fim de inserir no dispositivo os Municípios de Bom Jesus do Galho e Caratinga.

No intuito de corrigir tais equívocos de redação legislativa, apresentamos a Emenda

nº 1, que visa à supressão dos §§ 3º e 4º do projeto.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  

Complementar nº 18/2011, no 2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os §§ 3º e 4º do art. 1º do projeto.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente e relator - Liza Prado - João Leite.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 252/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em exame “dispõe sobre a

renegociação da dívida de Municípios e de servidores com o Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg”.

Em atenção ao que dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado ao

projeto em tela o Projeto de Lei nº 2.699/2011, do Governador do Estado.

Aprovado no 1º  turno na forma do Substitutivo nº  1,  retorna, agora,  o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em análise  autoriza  o  Ipsemg a  renegociar  com os órgãos  da

administração  direta  e  as  entidades  da  administração  indireta  do  Estado  e  dos

Municípios conveniados, com os servidores públicos civis estaduais e municipais e

com os cartórios extrajudiciais as dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das

contribuições previdenciárias e das consignações facultativas.

Em 1º turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo nº 1, que incorporou as

medidas propostas no Projeto de Lei nº 2.699/2011. O referido projeto dispõe sobre

renegociação  de  débitos  de  Municípios  e  entidades  municipais  da  administração

indireta com o Ipsemg.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, a implementação das medidas

propostas não implica renúncia de receitas pelo erário; ao contrário, possibilita, ainda

que parceladamente, o ingresso de recursos oriundos de débitos pretéritos.

Há que se destacar, também, que as medidas constantes na proposição tendem a

auxiliar os Municípios e entidades municipais da administração indireta a equacionar

suas finanças.

Sendo assim, não há óbice à aprovação, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
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252/2011 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Ivair

Nogueira - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 252/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre renegociação de débitos  de Municípios  e entidades municipais  da

administração  indireta  decorrentes  de  atraso  de  recolhimento  de  contribuição

previdenciária e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam transferidos para a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, à

conta do Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, os direitos creditórios relativos

aos débitos vincendos e vencidos de Municípios conveniados e suas entidades da

administração indireta relativos às contribuições em atraso devidas ao Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

§ 1º – Para fins do disposto nesta lei, consideram-se débitos dos Municípios e suas

entidades  da  administração  indireta  o  montante  das  contribuições  em  atraso

decorrentes de convênios celebrados com o Ipsemg, a que se refere o art. 86 da Lei

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 2º – Os débitos vincendos e vencidos que não apresentem discriminação acerca

da sua natureza deverão ter  60% (sessenta  por  cento)  de  seu valor  considerado

como  decorrente  de  inadimplemento  de  recolhimento  das  contribuições

previdenciárias, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986.

Art.  2º  –  Fica  o  Poder  Executivo,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, autorizado a renegociar, em caráter geral, os débitos de Municípios e suas

entidades da administração indireta, que observará o seguinte:

I – os débitos serão corrigidos pela variação do Índice de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA – do período, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano;

II  –  o  pagamento  poderá  ser  realizado  em  até  duzentas  e  quarenta  parcelas

mensais consecutivas, observado o disposto nesta lei;

III – as parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do IPCA; e
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IV – o valor da parcela não poderá ser inferior a R$1.000,00 (mil reais).

§ 1º – No reescalonamento da dívida será observada a capacidade de pagamentos

do Município devedor para fins de definição do número de parcelas.

§ 2º – Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais), calculados sobre o saldo devedor, por dia de atraso, e limitados a 20%

(vinte por cento) do referido saldo.

Art.  3º  –  Fica  o  Poder  Executivo,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, autorizado a criar procedimento especial de renegociação, que observará o

seguinte:

I – os débitos de Municípios e entidades municipais da administração indireta serão

corrigidos pela variação do IPCA do período, acrescidos de juros de 6% (seis por

cento) ao ano;

II  –  os Municípios  que aderirem à renegociação especial  terão  o valor  de suas

dívidas atualizado na data do acordo anistiado até o montante de R$ 100.000,00

(cem mil reais); e

III – o valor atualizado da dívida, já deduzido do valor de que trata o inciso II, será

parcelado  em  até  dezoito  meses,  iniciando-se  no  mês  subsequente  a  adesão  à

renegociação especial.

§ 1º – Nos casos em que o valor atualizado da dívida seja inferior ao montante

previsto  no  inciso  II,  a  anistia  será  considerada  total  e  plena,  e,  havendo  saldo

devedor  remanescente, conceder-se-ão descontos para a adesão à renegociação,

observado o seguinte:

I  –  adesão  em  até  sessenta  dias  corridos  contados  da  publicação  desta  lei:

desconto de 95% (noventa e cinco por cento) no valor referente aos juros;

II  –  adesão  entre  sessenta  e  um  e  cento  e  vinte  dias  corridos  contados  da

publicação desta lei: desconto de 85% (oitenta e cinco por cento) no valor referente

aos juros; e

III – adesão entre cento e cinte e um e cento e oitenta dias corridos contados da

publicação desta lei: desconto de 75% (setenta e cinco por cento) no valor referente

aos juros.

§ 2º – As parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do IPCA.
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§ 3º – Serão devidos juros moratórios à razão de 0,33% (trinta e três centésimos

percentuais), calculados sobre o saldo devedor, por dia de atraso, e limitados a 20%

(vinte por cento) do referido saldo.

Art. 4º – Não será admitida a dação em pagamento de bem imóvel para a quitação

de dívida vincenda ou vencida.

Parágrafo único – A critério do Poder Executivo, poderão ser aceitos em pagamento

títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

– Selic.

Art. 5º – Independentemente de adesão às renegociações, os Municípios poderão,

em qualquer  caso,  antecipar o pagamento de parcelas vincendas, cujo valor  será

deduzido do principal, para fins de cálculo do saldo devedor.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.550/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o projeto de lei

em  epígrafe  tem  por  finalidade  definir  a  grafia  do  nome  do  Município  de  Dona

Euzébia.

Aprovada no 1º turno, na forma apresentada, a matéria retorna a esta Comissão a

fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.

102, II, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.550/2011  estabelece que  o  nome do  Município  de  Dona

Euzébia é grafado com a letra “z” e determina que essa seja a forma adotada nos

documentos oficiais do Estado.

O Município em tela recebeu esse nome em homenagem a Euzébia de Souza Lima,

uma fazendeira da região, benemérita da comunidade, que doou parte de suas terras

para a construção da estação ferroviária e da Igreja de Nossa Senhora das Dores,

dois  pontos  relevantes  para  a  comunidade  por  terem  contribuído  para  o

desenvolvimento local.

Como parte do Município de Cataguases, o povoado de Dona Euzébia foi elevado a
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Distrito  pela  Lei  nº  843,  de  1923,  quando  passou  a  denominar-se  Astolfo  Dutra.

Manteve esse nome durante curto período, pois, em 1938, pelo Decreto-Lei nº 148,

voltou ao nome primitivo, passando a integrar o então criado Município de Astolfo

Dutra, anteriormente Porto de Santo Antônio.

A autonomia  municipal  foi  assegurada  em  1962,  pela  divisão  administrativa  do

Estado  de  Minas  Gerais  estabelecida  pela  Lei  nº  2.764,  e  seu  território  foi

desmembrado do Município de Astolfo Dutra.

O  nome  Dona  Euzébia,  grafado  originalmente  com  “z”,  foi  corrigido  para  “s”,

atendendo-se ao disposto no Formulário Ortográfico de 1943, que contém instruções

para a organização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Em seu item 39,

esse documento define que os nomes próprios personativos, locativos e de qualquer

natureza,  portugueses  ou  aportuguesados,  estão  sujeitos  às  mesmas  regras

estabelecidas para os nomes comuns. Em decorrência disso, foi adotada a grafia com

“s”.

Entretanto,  como  Euzébia  refere-se  a  nome  específico  da  homenageada  pela

municipalidade, a referida orientação não se aplica no caso em análise.

Em consequência disso, a edição de lei definindo a grafia do nome do Município de

Dona  Euzébia  é  pertinente  e  atende  à  necessidade  da  administração  pública

municipal.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.550/2011 no

2º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente e relator – Liza Prado – Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.700/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco  Internacional  para

Reconstruções  e  Desenvolvimento  -  Bird  -,  o  Banco  Credit  Suisse  e  a  Agência

Francesa de Desenvolvimento - AFD -, destinadas a reestruturação da dívida CRC-
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Cemig, e dá outras providências”.

Aprovado no 1° turno com a Emenda nº 1, vem agora o  projeto a esta Comissão

para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operações de

crédito com o Banco Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento - Bird - e

com o Banco Credit Suisse AG até o valor equivalente a US$1.750.000.000,00 e com

a  Agência  Francesa  de  Desenvolvimento  -  AFD  -,  até  o  valor  equivalente  a

€300.000.000,00, destinadas à reestruturação da dívida do Estado oriunda do Termo

de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a

Compensar - CRC -, assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

-, em maio de 1995, no amparo da Lei Federal nº 8.724, de 1993.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF -, estabelece condições e exigências, em seus arts. 32 e 40, para a concessão

de garantias e contragarantias. Além disso, as Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do

Senado Federal, dispõem, respectivamente, sobre os limites globais para o montante

da  dívida  pública  e  sobre  as  operações  de  crédito  internas  e  externas,  inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Cabe destacar que

o projeto de lei em análise atende a todas as mencionadas exigências normativas e

legais, não havendo óbice à sua aprovação.

Ressaltamos,  ainda,  que  os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito

pretendida  deverão  ser  consignados  como  receita  orçamentária  do  Estado,  em

atendimento  às  exigências  da  LRF  de  inclusão  no  orçamento  ou  em  créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orça mento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Além  disso,  não  obstante  a  aprovação  da  matéria  neste  Parlamento,  o  Estado

deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a realização

da operação de crédito, conforme dispõe o inciso II do art. 21 da Resolução n° 43, de
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2001, do Senado Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.700/2011, no 2°

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Ulysses Gomes - Romel Anizio - Gustavo Corrêa -

João Vítor Xavier - Antônio Júlio

PROJETO DE LEI N° 2.700/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco

Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento - Bird -, o Banco Credit Suisse

e a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD -, destinadas a reestruturação da

dívida CRC-Cemig, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a realizar operações de crédito,  em

moeda  estrangeira,  com  o  Banco  Internacional  para  Reconstruções  e

Desenvolvimento -  BIRD -  e o Banco Credit  Suisse AG até o valor  equivalente a

US$1.750.000.000,00 (um bilhão setecentos e cinquenta milhões de dólares norte-

americanos), bem como com a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD -, até o

valor  equivalente  a  €300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  euros),  destinados  à

reestruturação  da  dívida  de  responsabilidade  do  Estado  oriunda  do  Termo  de

Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a

Compensar  -  CRC -  ,  assinado com a  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  -

Cemig -  em 31 de maio de 1995,  ao amparo da  Lei  Federal  nº  8.724,  de 28 de

outubro de 1993, de que trata os seguintes Programas:

I - Terceiro Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais - DPL -

MG - CRC-Cemig - , até o valor equivalente a US$450,000,000.00 (quatrocentos e

cinquenta milhões de dólares norte-americanos);

II - Programa de Apoio aos Investimentos em Infraestrutura de Serviços Básicos do

Estado de Minas Gerais - CRC-Cemig - , até o valor equivalente a € 300.000.000,00

(trezentos milhões de euros);
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III  -  Programa de  Reestruturação  da Dívida  CRC-Cemig  junto  à  banca privada

internacional, até o valor equivalente a US$1,300,000,000.00 (um bilhão e trezentos

milhões de dólares norte-americanos).

Art.  2º  -  As  operações  de  crédito  externas  serão  garantidas  pela  República

Federativa do Brasil.

§ 1º - Para obter as garantias da União com vistas às contratações de operações de

crédito  externo de que trata  esta lei,  fica o  Poder  Executivo  autorizado a prestar

contragarantias ao Tesouro Nacional.

§ 2º - As contragarantias de que trata o § 1º deste artigo compreendem a cessão

de:

I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alínea “a” e inciso II,

da  Constituição Federal,  ou resultantes  de  tais  cotas  ou parcelas  transferíveis  de

acordo  com  o  preceituado  na  mesma  Constituição,  respeitada  sua  vinculação  à

aplicação especial, quando for o caso;

II - receitas próprias do Estado, a que se referem os arts. 155 e 157 da Constituição

Federal, nos termos do § 4º do art. 167, acrescentado pela Emenda Constitucional nº

3, de 17 de março de 1993.

Art.  3º  -  Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados

como receita no orçamento do Estado ou em créditos adicionais.

Art. 4º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos necessários

ao  atendimento  das  despesas  relativas  a  amortização,  juros  e  demais  encargos

decorrentes das operações de crédito autorizadas por esta lei.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento – BID”.

Aprovado no 1° turno com as Emendas nº s  1 e  2,  vem agora o projeto  a esta
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Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito,  junto  ao  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  –  BID  –,  no  valor

equivalente a até US$ 700.000.000,00,  a serem aplicados na execução de ações

relacionadas a infraestrutura rodoviária, mobilidade e logística, segurança, segurança

pública e administração fazendária.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, estabelece condições e exigências, em seus arts. 32 e 40, para a concessão

de garantias e contragarantias. Além disso, as Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do

Senado Federal, dispõem, respectivamente, sobre os limites globais para o montante

da  dívida  pública  e  sobre  as  operações  de  crédito  internas  e  externas,  inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Cabe destacar que

o projeto de lei em análise atende a todas as mencionadas exigências normativas e

legais, não havendo óbice à sua aprovação.

Ressaltamos,  ainda,  que  os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito

pretendida  deverão  ser  consignados  como  receita  orçamentária  do  Estado,  em

atendimento  às  exigências  da  LRF  de  inclusão  no  orçamento  ou  em  créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orça mento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Além  disso,  não  obstante  a  aprovação  da  matéria  neste  Parlamento,  o  Estado

deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a realização

da operação de crédito, conforme dispõe o inciso II do art. 21 da Resolução n° 43, de

2001, do Senado Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.701/2011, no 2°

turno, na forma do vencido em 1° turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.
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Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio -  Ulysses Gomes -  Antônio Júlio  -

Gustavo Corrêa - João Vítor Xavier.

PROJETO DE LEI N° 2.701/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco

Interamericano de Desenvolvimento – BID – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder  Executivo autorizado a  reali zar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, em

valor  equivalente  a até US$700.000.000,00 (setecentos  milhões de  dólares norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Minas Logística e Segurança Pública.

Parágrafo único – A operação de que trata  o “caput”  tem por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG –, a seguir relacionadas:

I – infraestrutura rodoviária;

II – mobilidade e logística;

III – segurança;

IV – segurança pública;

V – administração fazendária.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição Federal.

Art.  3° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° – O orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.702/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



1355
____________________________________________________________________________

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES”.

Aprovado no 1° turno com a Emenda nº 1, vem agora o  projeto a esta Comissão

para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito  até  o  limite  de  R$1.350.000.000,00  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – para financiar ações relacionadas

às áreas de infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, estabelece condições e exigências, em seus arts. 32 e 40, para a concessão

de garantias e contragarantias. Além disso, as Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do

Senado Federal, dispõem, respectivamente, sobre os limites globais para o montante

da  dívida  pública  e  sobre  as  operações  de  crédito  internas  e  externas,  inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Cabe destacar que

o projeto de lei em análise atende a todas as mencionadas exigências normativas e

legais, não havendo óbice à sua aprovação.

Ressaltamos,  ainda,  que  os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito

pretendida  deverão  ser  consignados  como  receita  orçamentária  do  Estado,  em

atendimento  às  exigências  da  LRF  de  inclusão  no  orçamento  ou  em  créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orça mento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Além  disso,  não  obstante  a  aprovação  da  matéria  neste  Parlamento,  o  Estado

deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a realização

da operação de crédito, conforme dispõe o inciso II do art. 21 da Resolução n° 43, de

2001, do Senado Federal.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.702/2011, no 2°

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Romel Anízio – Antônio Júlio – Ulysses Gomes -

João Vítor Xavier - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI N° 2.702/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a reali zar operação de crédito, até o

limite de R$1.350.000.000,00 (um bilhão trezentos e cinquenta milhões de reais) junto

ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, a serem

aplicados na execução das ações estabelecidas no II Programa de Desenvolvimento

Integrado de Minas Gerais – PDI-II.

Parágrafo único – A operação de que trata  o “caput”  tem por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG – a seguir relacionadas:

I – Infraestrutura;

II – Mobilidade Urbana;

III – Segurança Pública.

Art.  2° –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei as cotas e as receitas tributárias

a que se referem os arts. 155, 157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da

Constituição Federal.

Art.  3° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° – O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.703/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Japan  Bank  for  International

Cooperation – JBIC”.

Aprovado no 1° turno com as Emendas nºs 1 e 2, vem,  agora, o projeto a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar, junto ao Japan

Bank for International Cooperation – JBIC –, operação de crédito no valor equivalente

a até US$300.000.000,00, a serem aplicados na execução das ações estabelecidas

no Programa Minas Logística.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, estabelece condições e exigências, em seus arts. 32 e 40, para a concessão

de garantias e contragarantias. Além disso, as Resoluções nos 40 e 41, de 2001, do

Senado Federal, dispõem, respectivamente, sobre os limites globais para o montante

da  dívida  pública  e  sobre  as  operações  de  crédito  internas  e  externas,  inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Cabe destacar que

o projeto de lei em análise atende a todas as mencionadas exigências normativas e

legais, não havendo óbice à sua aprovação.

Ressaltamos,  ainda,  que  os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito

pretendida  deverão  ser  consignados  como  receita  orçamentária  do  Estado,  em

atendimento  às  exigências  da  LRF  de  inclusão  no  Orçamento  ou  em  créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a Lei de Orça mento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Além  disso,  não  obstante  a  aprovação  da  matéria  neste  Parlamento,  o  Estado
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deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a realização

da operação de crédito, conforme dispõe o inciso II do art. 21 da Resolução n° 43, de

2001, do Senado Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.703/2011, no 2°

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - João Vítor Xavier -

Gustavo Corrêa - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI N° 2.703/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Japan Bank for

International Cooperation – JBIC – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder  Executivo autorizado a  reali zar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, junto ao Japan Bank for International Cooperation – JBIC –, no

valor  equivalente  a  até  US$300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Minas Logística.

Parágrafo único – A operação de que trata  o “caput”  tem por  objetivo  financiar

atividades e projetos  do Estado,  em especial  as  ações referentes a  infraestrutura

rodoviária, definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155, e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição Federal.

Art.  3° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° – O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.937 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.937/2011, de autoria do Deput ado Romel Anízio, que declara

de utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança Preventiva  –  Consep-

Setor Oeste –, com sede no Município de Ituiutaba, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.937/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva –

Consep-Setor Oeste –, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Preventiva – Consep-Setor Oeste –, com sede no Município de Ituiutaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Gilberto  Abramo, o Projeto de Lei  nº  1.782/2011 altera

dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem,

a  cobrança  e  o  pagamento  de  emolumentos  relativos  aos  atos  praticados  pelos

serviços notariais e de registro, recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a

compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras

providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Em  seguida  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  do

projeto, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Administração Pública, com as Emendas nºs 1 a 6, de sua autoria.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentado,  em  Plenário,  o

Substitutivo nº 2, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º

do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal e dá outras providências.

O projeto foi amplamente discutido no 1º turno pela Comissão de Constituição e

Justiça  e  pela  Comissão  de  Administração  Pública.  Esta  observou  que  os

emolumentos  devem  permitir  a  quitação  da  serventia,  a  satisfação  dos  encargos

tributários  decorrentes do  serviço e  a  apuração de razoável  saldo a  benefício  do

delegatário  titular  do  cartório,  que  arca  integralmente  com  o  risco  econômico

acarretado  pela  delegação.  O  Substitutivo  nº  1,  com  as  Emendas  nºs  1  a  6,

aperfeiçoou a legislação vigente e atende aos interesses da administração pública,

possibilitando a eficiência na prestação dos serviços públicos notariais e de registro.

Passa-se, então, à análise do Substitutivo nº 2.

A diferença significativa do Substitutivo nº 2 em relação ao Substitutivo nº 1 é a

Emenda nº 4, que trata da aquisição ou financiamento pelo beneficiário do Promorar-

Militar do primeiro imóvel residencial, com suporte do Fundo de Apoio Habitacional

aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –, instituído pela Lei nº 17.949,

de 22/12/2008, para renda familiar mensal de até três salários mínimos. Essa é, a

nosso ver, a melhor alternativa social para o caso em tela. Em relação aos outros

dispositivos, o relator entende que o Substitutivo nº 2 está,  de forma significativa,

contemplado  pelo  Substitutivo  nº  1,  proposto  pela  Comissão  de  Administração
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Pública,  com  Emendas  nºs  1  a  6,  apresentadas  pela  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

O Substitutivo nº 1 aprimora o projeto, com alterações necessárias apresentadas

pelas  Emendas  nºs  1  a  6,  pois  visa  à  otimização  da  fiscalização  judiciária  e  da

fiscalização tributária. Tais modificações são de grande importância para a qualidade

na prestação dos serviços notariais e registrais para o cidadão, sendo necessária a

criação de mecanismos, como a utilização de Emissor de Cupom Fiscal na cobrança

de emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária, e o aprimoramento e previsão de

penalidades para desestimular atos que comprometam a segurança do serviço e a

fiscalização. Nestes termos, o Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 6, é mais

abrangente  que  o  Substitutivo  nº  2,  apresentado  em  Plenário,  razão  pela  qual

opinamos pela sua rejeição.

Para  promover  novas  alterações  necessárias  ao  projeto  o  relator  apresenta  as

emendas nºs 7 e 8, redigidas ao final deste parecer.

As Emendas nºs 7 e 8 visam dar maior clareza às tabelas, em razão de novos

dispositivos  introduzidos  e  outros  com  o  texto  modificado,  considerando  que  os

valores  originais  das  tabelas  são em  reais,  a  preços  de  2004,  que,  para  fins  de

cobrança dos emolumentos, foram corrigidas pela Ufemg até 2011. Em obediência

aos  princípios  da  anterioridade  e  da  anterioridade  nonagesimal,  as  alterações

promovidas nas tabelas e outros dispositivos da Lei  nº  15.424,  de 2004, somente

produzirão seus efeitos a partir do próximo exercício e após completados 90 dias de

sua publicação. Assim, como já é conhecido o valor da Ufemg para 2012, o relator,

visando evitar dificuldades de interpretação da lei dos emolumentos, com valores a

“preços” de anos diversos, entende que essa tabela deva ser totalmente atualizada,

mantendo para os dispositivos que não se pretende modificar apenas a atualização já

prevista pelo art. 50 da Lei nº 15.424, de 2004. Buscamos também corrigir algumas

incorreções existentes nos valores de alguns itens das tabelas, bem como acertar a

relação  percentual  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  em  relação  ao  valor  dos

emolumentos de outros.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo nº 2, apresentado em
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Plenário, e da Emenda nº 4, desta Comissão, e pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.782/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Administração  Pública,  com  as  Emendas  nºs  1,  2,  3,  5  e  6,  apresentadas  pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e as Emendas 7 a 9, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 7

Dê-se ao § 1º do art. 2º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, a que se

refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 1° – (...):

'Art. 2º – (...)

§ 1º – Os emolumentos e a respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária fixados nas

tabelas constantes no Anexo desta lei serão pagos pelo interessado que solicitar o

ato, no seu requerimento ou na apresentação do título, acrescido do Imposto sobre

Serviços de Qualquer Natureza, desde que seja utilizado equipamento de Emissão de

Cupom Fiscal – ECF.'.”.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 14 e ao Anexo do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 14 – As tabelas do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, passam a vigorar com a

redação constante no Anexo desta lei.

(…)

ANEXO

(a que se refere o art. 14 desta lei)

'ANEXO

(a que se refere o art. 6º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004)

TABELA 1 (R$)

ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS

* -  A tabela contendo os Atos do Tabelião de Notas foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 14.12.2011.

TABELA 2 (R$) 

ATOS DO OFICIAL DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

* - A tabela contendo os Atos do Oficial do Registro de Distribuição foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 14.12.2011.

TABELA 3 (R$)

ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS

* - A tabela contendo os Atos do Tabelião de Protesto de Títulos foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.12.2011.

TABELA 4 (R$)

ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

* - A tabela contendo os Atos do Oficial de Registro de Imóveis foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.12.2011.

TABELA 5 (R$)

ATOS DO OFICIAL DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

* - A tabela contendo os Atos do Oficial de Registros de Títulos e Documentos foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2011.

TABELA 6 (R$)

ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

* - A tabela contendo os Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2011.

TABELA 7 (R$)

ATOS DO OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DO JUIZ DE

PAZ

* - A tabela contendo os Atos do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e do

Juiz de Paz foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.12.2011.

TABELA 8 (R$)

ATOS COMUNS A REGISTRADORES E NOTÁRIOS

* - A tabela contendo os Atos Comuns a Registradores e Notários foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.12.2011.

EMENDA Nº 9

Suprima-se o art. 3º do Substitutivo nº 1, renumerando-se os demais.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - Gustavo Corrêa - Ivair

Nogueira - Gustavo Perrella – João Vítor Xavier (voto contrário).
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 9 AO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe institui a Taxa de

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

Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  –  TFRM  –  e  o  Cadastro

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

Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – Cerm.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  A

Comissão de Minas e Energia perdeu o prazo para sua apreciação. Em seguida, esta

Comissão opinou por sua aprovação em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 1 a 9, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir  a  Taxa de Controle,  Monitoramento e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários – TFRM –, com a finalidade de custear o exercício do poder de

polícia  exercido  pelos  diversos  órgãos  e  instituições  do  Estado  relativamente  ao

controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração

e aproveitamento de recursos minerários no território mineiro. A taxa incidirá sobre a

atividade minerária de bauxita, metalúrgica ou refratária; de terras-raras e de minerais

ou minérios que sejam fonte, primária ou secundária, direta ou indireta, imediata ou

mediata,  isolada  ou  conjuntamente  com  outros  elementos  químicos,  de  chumbo,

cobre, estanho,  ferro, lítio,  manganês, nióbio, níquel,  ouro, tântalo, titânio, zinco e

zircônio.  O  projeto  visa  também  à  instituição  do  Cadastro  Estadual  de  Controle,

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

Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  –  Cerm  –,  com  o  objetivo  de  manter  e

consolidar  dados  para  a  obtenção  de  informações  que  subsidiarão  decisões  de



1365
____________________________________________________________________________

políticas públicas relativas à exploração e ao aproveitamento de recursos minerários

no Estado.

Durante a tramitação no 1º turno, o projeto recebeu 9 emendas.

A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Carlin Moura, pretende autorizar a criação

do Fundo Estadual Social do Minério e do Pré-Sal, para receber recursos repassados

pela União, relativos à participação do Estado na exploração dos recursos minerais

em seu território e da sua participação na exploração do Pré-Sal ou de compensação

financeira correspondente. Pelo menos metade dos recursos do Fundo deverão ser

destinados  ao  desenvolvimento  da  educação,  do  esporte  e  da  produção  do

conhecimento científico e tecnológico.

O objetivo da Emenda nº 2, dos Deputados Arlen Santiago, Leonardo Moreira e

Adalclever Lopes, é aumentar a TFRM, de uma para duas Ufemgs.

A Emenda nº 3, do Deputado Carlin Moura, pretende destinar 65% dos recursos

arrecadados  com  a  taxa  para  os  Municípios  mineradores,  10%  para  todos  os

Municípios  e  os  restantes  25%  para  os  órgãos  e  entidades  responsáveis  pelo

exercício do poder de polícia sobre a atividade minerária.

De autoria do Deputado Célio Moreira, a Emenda nº 4 visa ao estabelecimento de

valores superiores para a taxa sobre o ouro, o nióbio e as terras-raras, tendo em vista

que, segundo o autor, são minérios encontrados em quantidade muito pequena em

cada  tonelada  de  estéril  extraída,  o  que  ensejaria  uma  atenção  maior  do  poder

público  nas  atividades  de  controle,  monitoramento  e  fiscalização.  Para  o  ouro,  a

emenda prevê o valor de oito Ufemgs por onça extraída, e vinte Ufemgs por tonelada

para o nióbio e as terras-raras.

A intenção da Emenda nº 5,  do Deputado Bosco,  é destinar  30% dos recursos

arrecadados com a TFRM, inclusive multas, para o Fundo de Exaustão e Assistência

aos Municípios Mineradores, ficando os restantes 70% para os órgãos e entidades

responsáveis  pelo  exercício  do  poder  de  polícia  sobre  a  atividade  minerária.  A

emenda prevê também prazo para que o Poder Executivo encaminhe projeto de lei

complementar  de  criação  do fundo,  que estabelecerá  a  obrigação,  por  parte  dos

Municípios  mineradores,  de  destinar  ao  fundo,  no  mínimo,  20%  dos  recursos

provenientes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais –
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Cfem.

As Emendas nºs 6, 7, 8 e 9, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, pretendem,

respectivamente, estabelecer a vigência da futura lei em 1º/1/2013, excluir o minério

de ferro do campo de incidência da taxa, reincluir o ouro na incidência da TFRM e

reduzir o valor da taxa, de uma para 0,1 Ufemg, por tonelada de mineral.

Entendemos  que  a  Emenda  nº  1  não  é  conveniente,  por  se  referir  a  matéria

estranha ao projeto e por vincular a um fim específico a aplicação de recursos que

deveriam ser de livre utilização pelo Estado. Além disso, o Poder Executivo já detém

a competência para propor projeto de lei de criação de fundo, não havendo, portanto,

a  necessidade  de  autorização  prévia.  Consideramos  que  o  aumento  dos  valores

propostos para a taxa, pelas Emendas nºs 2 e 4, pode sobrecarregar o contribuinte e

gerar um desequilíbrio entre o montante arrecadado com a TFRM e a contrapartida

estatal.  As  Emendas  nºs  3  e  5,  uma  vez  que  destinam  parte  dos  recursos

arrecadados  para  outros  fins  que  não  o  exercício  do  poder  de  polícia  sobre  a

atividade minerária,  ferem a natureza  do tributo,  tal  como é definido  pelo Código

Tributário Nacional. Consideramos inoportuna a postergação do início da vigência da

proposição,  proposta pela Emenda nº 6. Entendemos que as Emendas nºs 7 e 9

podem  provocar  uma  redução  drástica  da  arrecadação  da  taxa,  inviabilizando  o

exercício do poder de polícia sobre a atividade minerária. Entendemos que a Emenda

nº 8 é inoportuna, por contrariar o Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela rejeição da Emendas nºs  1  a 9 apresentadas em

Plenário ao Projeto de Lei nº 2.445/2011.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Romel Anízio - Ulysses Gomes -

Tenente Lúcio - Antônio Júlio (voto contrário).

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 E 3, APRESENTADAS EM PLENÁRIO, NO

1º TURNO, AO PROJETO DE LEI Nº 2.700/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder
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Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco  Internacional  para

Reconstruções e Desenvolvimento – BIRD –,  o Banco Credit  Suisse e a Agência

Francesa de Desenvolvimento – AFD –, destinadas à reestruturação da dívida CRC-

CEMIG”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

original.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Em Plenário, na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram-lhe apresentadas

as Emendas nos 2 e 3, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos

do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operações de

crédito com o Banco Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento – BIRD –

e com o Banco Credit Suisse AG, até o valor equivalente a US$1.750.000.000,00 e

com a Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD –,  até o valor  equivalente a

€300.000.000,00, destinadas à reestruturação da dívida do Estado oriunda do Termo

de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a

Compensar  – CRC –,  assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais  –

Cemig –, em maio de 1995, no amparo da Lei Federal nº 8.724, de 1993.

A Emenda no 2, de autoria do Deputado Rogério Correia, determina que a Cemig

aplicará os recursos recebidos da reestruturação da dívida na contratação de pessoal

para o quadro próprio da Companhia e na modernização das linhas de distribuição de

energia  elétrica  em  Minas  Gerais,  vedando  a  utilização  desses  recursos  para  o

pagamento de dividendos a acionistas, bem como para aquisição de participações em

outras empresas. Tal emenda apresenta vício de iniciativa, uma vez que a alínea “e”

do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual dispõe que são matérias de iniciativa

privativa  do  Governador  do  Estado  a  criação,  a  estruturação  e  a  extinção  de

Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. Sendo a

Cemig sociedade de economia mista,  portanto entidade da administração indireta,
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não cabe aos parlamentares intervirem na sua estruturação, por isso opinamos pela

rejeição da emenda.

A Emenda no 3, também de autoria do Deputado Rogério Correia, estabelece que a

autorização  para  contratação  de  operação  de  crédito  só  terá  validade  após  a

realização  de  auditoria  sobre  a  dívida  da  Cemig  na  qual  fique  evidenciada  a

legalidade ou ilegalidade do contrato assumido pelo Estado com a Cemig e seus

aditivos, assim como dos valores dos encargos assumidos. Entretanto, essa proposta

inviabiliza  o  intuito  do  projeto  de  lei,  pois  a  realização  de auditorias  exige  lapso

temporal incompatível com a medida proposta.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nos 2 e 3, apresentadas

em Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 2.700/2011.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  e  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana  -  Romel  Anízio  -

Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 APRESENTADA NO 1º TURNO AO PROJETO

DE LEI Nº 2.701/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento – BID”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a

Emenda nº 1, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça, e com a Emenda no 2, que apresentou.

Em  Plenário,  na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada  a

Emenda no 3, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito,  junto  ao  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  –  BID  –,  no  valor

equivalente a até US$ 700.000.000,00,  a serem aplicados na execução de ações

relacionadas a infraestrutura rodoviária, mobilidade e logística, segurança, segurança

pública e administração fazendária.

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Rogério Correia, determina que o contrato

e os demais documentos jurídicos firmados para a realização da operação de crédito

autorizada pelo  projeto  de lei  em pauta sejam encaminhados a esta  Comissão e

mantidos  disponíveis  para  acesso  do  público  por  todo  o  período  de  vigência  da

operação.

Entretanto, a Lei nº 19.573, de 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO –, já

dispõe que o Poder  Executivo  remeterá  a esta Comissão cópia  dos  contratos  de

operação de crédito formalizados pelo governo, em meio eletrônico, no prazo de trinta

dias contados da data de sua publicação. Assim, o conteúdo da emenda apresentada

já foi contemplada pela LDO, motivo pelo qual opinamos por sua rejeição.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  da  Emenda  nº  3,  apresentada  em

Plenário no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 2.701/2011.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Sebastião Costa - Antônio Júlio -

Romel Anizio.

PARECER SOBRE A EMENDA NO 2 APRESENTADA NO 1º TURNO AO PROJETO

DE LEI Nº 2.702/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a
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Emenda nº 1, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Em  Plenário,  na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada  a

Emenda no 2, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito  até  o  limite  de  R$1.350.000.000,00  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – para financiar ações relacionadas

às áreas de infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública.

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Rogério Correia, determina que o contrato

e os demais documentos jurídicos firmados para a realização da operação de crédito

autorizada pelo  projeto  de lei  em pauta sejam encaminhados a esta  Comissão e

mantidos  disponíveis  para  acesso  do  público  por  todo  o  período  de  vigência  da

operação.

Entretanto, o Projeto de Lei nº 19.573, de 2011 – Lei de Diretrizes Orçamentária –

LDO  –,  já  dispõe  que  o  Poder  Executivo  remeterá  a  esta  Comissão  cópia  dos

contratos de operação de crédito formalizados pelo governo, em meio eletrônico, no

prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de  sua  publicação.  Assim,  o  conteúdo  da

emenda apresentada já foi contemplada pela LDO, motivo pelo qual opinamos por

sua rejeição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº  2,  apresentada no 1º

turno ao Projeto de Lei nº 2.702/2011.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente e relator  – Doutor  Viana – Antônio  Júlio  – Romel Anísio –

Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3, APRESENTADA EM PLENÁRIO, NO 1º

TURNO, AO PROJETO DE LEI Nº 2.703/2011
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Japan  Bank  for  International

Cooperation – JBIC”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça, e com a Emenda no 2, que apresentou.

Em  Plenário,  na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada  a

Emenda no 3, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar, junto ao Japan

Bank for International Cooperation – JBIC –, operação de crédito no valor equivalente

a até US$300.000.000,00, a serem aplicados na execução das ações estabelecidas

no Programa Minas Logística.

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Rogério Correia, determina que o contrato

e os demais documentos jurídicos firmados para a realização da operação de crédito

autorizada pelo  projeto  de lei  em pauta sejam encaminhados a esta  Comissão e

mantidos  disponíveis  para  acesso  do  público  por  todo  o  período  de  vigência  da

operação.

Entretanto, o Projeto de Lei nº 19.573, de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias –

LDO  –,  já  dispõe  que  o  Poder  Executivo  remeterá  a  esta  Comissão  cópia  dos

contratos de operação de crédito formalizados pelo governo, em meio eletrônico, no

prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de  sua  publicação.  Assim,  o  conteúdo  da

emenda apresentada já foi contemplada pela LDO, motivo pelo qual opinamos por

sua rejeição.

Conclusão
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Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  da  Emenda  nº  3,  apresentada  em

Plenário ao Projeto de Lei nº 2.703/2011.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Romel Anízio - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2011

ATA

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Paulo Guedes e Alencar da Silveira Jr.

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

Correspondência: Mensagens nºs 159 e 160/2011 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 2.745 e 2.746/2011, respectivamente),  do Governador  do Estado -  Ofício -  2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.747 a

2.753/2011 - Requerimentos nºs 2.137 a 2.174/2011 - Requerimentos da Comissão

de Participação Popular e dos Deputados Marques Abreu, Arlen Santiago, Sebastião

Costa e Hely Tarqüínio - Requerimento do Deputado Tiago Ulisses; Acordo de Líderes

- Proposições não recebidas: Requerimentos dos Deputados Almir Paraca e Duilio de

Castro  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  do  Trabalho,  de  Política

Agropecuária,  de  Administração  Pública,  de  Participação  Popular  (2),  de  Meio

Ambiente e de Turismo - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Carlos

Miranda, Neider Moreira, Carlos Mosconi, Carlin Moura e Rogério Correia - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Suspensão e reabertura da reunião

- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio  - Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
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Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

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

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Paulo  Guedes)  -  Às  14h10min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 159/2011*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia Assembleia, Projeto de lei que cria as carreiras de Médico da Área de Gestão

e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, e de Médico Perito,

no  âmbito da  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e  Gestão,  altera as  Leis  nº

15.462 e nº 15.470, ambas de 13 de janeiro de 2005, nº 15.474, de 28 de janeiro de

2005,  e a  Lei  Delegada nº  174,  de  26 de janeiro de  2007,  que dispõe sobre as
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autoridades sanitárias de regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial

do SUS e institui prêmio por desempenho de metas.

O  Projeto  objetiva  a  instituição  de  uma  carreira  de  Médico  Perito,  com  vagas

exclusivas para profissionais da medicina, na Secretaria de Estado de Planejamento

e  Gestão,  para  possibilitar  a  melhoria  do  atendimento  às  demandas  da  área  de

perícia médica e saúde ocupacional.

Ademais,  a  proposta  visa  instituir  a  carreira  de  Médico  da  Área  de  Gestão  e

Atenção à Saúde,  no âmbito da Secretaria  de Estado de Saúde, para valorizar o

profissional médico e propiciar tranquilidade para o exercício de sua especialidade,

sobretudo em municípios  carentes.  Ressalte-se que essa proposta visa atender  a

uma  histórica  reivindicação  da  categoria  profissional  e  proporciona  tratamento

isonômico para as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo

Estadual.

Por  sua  vez,  a  criação  do  Prêmio  de  Desempenho  por  Metas  para  servidores

designados para funções gratificadas de auditoria assistencial do SUS e de regulação

da  assistência  à  saúde,  cujo  pagamento  será  mensal,  custeado  com  recursos

federais  oriundos  do  Bloco  de  Gestão  do  Pacto  pela  Saúde  e  condicionado  ao

cumprimento das metas específicas atribuídas às autoridades sanitárias, incentiva o

compromisso  com  resultados,  propiciando  a  melhoria  da  qualidade  dos  serviços

prestados no Sistema Estadual de Saúde.

Além disso, a presente proposta restringe a servidores efetivos os novos processos

de  seleção  interna  para  autoridade  sanitária,  visto  que  a  remuneração  é  mais

compatível  com  a  complexidade  das  atribuições  e  grau  de  responsabilidade

correspondente às autoridades sanitárias das áreas de auditoria e regulação.

Por fim, saliento que os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Cria as carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da

Secretaria  de  Estado de Saúde,  e  de  Médico  Perito,  no  âmbito da Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13

de janeiro de 2005, nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, e a Lei Delegada nº 174, de

26 de janeiro de 2007, que dispõe sobre as autoridades sanitárias de regulação da

assistência  à  saúde  e  de  auditoria  assistencial  do  SUS  e  institui  prêmio  por

desempenho de metas.

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XX:

“Art. 1º - (...)

XX - Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art.  2º  -  Fica acrescentado ao inciso I  do  art.  3º  da Lei  nº  15.462,  de 2005,  a

seguinte alínea “f”:

“Art. 3º - (...)

I - (...)

f) Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art.  3º  -  Fica acrescentado ao inciso I  do  art.  9º  da Lei  nº  15.462,  de 2005,  a

seguinte alínea “e”:

“Art. 9° - (...)

I - (...)

e)  vinte horas  para os  ocupantes de  cargos da carreira de  Médico da Área de

Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art. 4º - O inciso V do art. 11 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

V - para as carreiras de Médico, Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia e

Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde;”.

Art. 5º - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 18 - (...)

§ 3º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico, Médico da Área

de Hematologia e Hemoterapia e Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde de

que trata esta lei, os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre

o  Conselho  Federal  de  Medicina  CFM,  a  Associação  Médica  Brasileira  AMB e  a

Comissão Nacional  de  Residência  Médica  CNRM equivalem à residência médica,

bem como à pós-graduação “lato sensu”.”.

Art.  6º  -  Ficam transformados setecentos e oitenta e oito  cargos da carreira de

Analista de Atenção à Saúde e duzentos e seis cargos da carreira de Especialista em

Políticas e Gestão da Saúde, de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, ocupados por

servidores no exercício da função de médico, lotados na Secretaria de Estado de

Saúde - SES, em novecentos e noventa e quatro cargos da carreira de Médico da

Área de Gestão e Atenção à Saúde.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos das carreiras de Analista de Atenção à Saúde e de Especialista

em Políticas e Gestão da Saúde, constantes nos itens I.1.4 e I.1.5 do Anexo I da Lei

nº 15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente, de 985 e 2.259.

Art. 7º - Ficam criados quatrocentos e noventa e seis cargos de provimento efetivo

da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, instituída por esta lei.

Art. 8º - Os cargos correspondentes às funções públicas da carreira de Especialista

em Políticas e Gestão de Saúde e Analista de Atenção à Saúde, no exercício da

função  de  médico,  cujos  detentores  tiverem  sido  efetivados  em  decorrência  do

disposto nos arts.  105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais  Transitórias,

acrescentados pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam

transformados em trezentos e quarenta e três cargos da carreira de Médico da Área

de Gestão e Atenção à Saúde, lotados na SES.

Parágrafo único - Passam a integrar a carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção à Saúde os servidores efetivados em decorrência da Lei Complementar nº

100, de 2007, em exercício da função de médico, cujos cargos estiverem lotados na

SES.

Art. 9º - Os ocupantes de cargos e os detentores de função pública de Especialista
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em Políticas e Gestão de Saúde e Analista de Atenção à Saúde transformados em

cargos e funções públicas da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à

Saúde cumprirão jornada de trabalho de vinte horas semanais.

Art. 10 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, o item I.1.6, nos

termos do Anexo I desta lei.

Art. 11 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.462, de 2005, o item II.1.6, com

a seguinte redação:

“II.1.6 - Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde: participar de todos os atos

pertinentes  ao  exercício  da  medicina,  aplicando  métodos  aceitos  e  reconhecidos

cientificamente,  desempenhando  tarefas  que  exijam  aplicação  de  conhecimentos

especializados  de  medicina,  bem  como  estudar,  orientar,  implantar,  coordenar  e

executar projetos e programas especiais de saúde pública, no âmbito de atuação da

SES e do SUS.”.

Art. 12 - A tabela constante no Anexo III da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar

na forma do Anexo II desta lei.

Art. 13 - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção à Saúde é a constante no Anexo III desta lei.

Art. 14 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 6º desta lei

será  posicionado,  por  meio  de  Resolução  Conjunta  do  Secretário  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e do Secretário de Estado de Saúde, na estrutura da carreira

de que trata o item I.1.6 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, acrescentado por esta

lei, de acordo com a correlação constante no Anexo IV desta lei.

§ 1º - O servidor de que trata o “caput”, posicionado na tabela de trinta horas, será

posicionado no mesmo nível e grau em que se encontrar na data de publicação desta

lei, não acarretando redução no seu vencimento básico.

§ 2º - O servidor de que trata o “caput”, posicionado na tabela de quarenta horas,

será posicionado no mesmo nível em que se encontrar na data de publicação desta

lei, no grau correspondente ao vencimento básico igual ou imediatamente superior.

§ 3º - Caso o vencimento básico percebido na data de publicação desta lei seja

superior  ao  valor  do  vencimento  básico  final  da  tabela  em  que  ocorrer  o

posicionamento,  o  servidor  perceberá  a  diferença  a  título  de  vantagem  pessoal,
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sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos

servidores estaduais.

§ 4º -  A vantagem pessoal  decorrente da aplicação do § 3º  será incorporada à

remuneração do servidor para efeito de aposentadoria e somente servirá de base de

cálculo para o adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da

Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998.

Art. 15 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XII:

“Art. 1º - (...)

XII - Médico Perito.”.

Art. 16 - O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

II - na SEPLAG, na CGE, na SEGOV, na Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais, no ERMG-BR, no ERMG-RJ, na AGE, no Gabinete Militar do

Governador e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, cargos das carreiras

de:

a) Agente Governamental;

b) Gestor Governamental; e

c) Médico Perito.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 8º da Lei nº 15.470, de 2005, o seguinte inciso III:

“Art. 8° - (...)

III - vinte horas para os ocupantes de cargos da carreira de Médico Perito.”.

Art. 18 - O inciso III do art. 10 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

III - para as carreiras de Gestor Governamental e Médico Perito:”.

Art. 19 - O § 4º do art. 17 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 17 - (...)

§ 4º - Para fins de ingresso e promoção na carreira de Médico Perito de que trata
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esta  lei,  os  títulos  de  especialidade  médica  reconhecidos  por  convênio  entre  o

Conselho  Federal  de  Medicina  CFM,  a  Associação  Médica  Brasileira  AMB  e  a

Comissão Nacional  de  Residência  Médica  CNRM equivalem à residência médica,

bem como à pós-graduação “lato sensu”.”.

Art.  20  -  Ficam  transformados  vinte  e  nove  cargos  da  carreira  de  Gestor

Governamental, de que trata a Lei nº 15.470, de 2005, ocupados por servidores no

desempenho  da  função  de  Médico  Perito,  lotados  na  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - SEPLAG, em vinte e nove cargos da carreira de Médico

Perito.

Parágrafo único - Em função da transformação de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Gestor Governamental, constantes no item I.2.2

do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser de setecentos e setenta e sete.

Art.  21  -  Ficam  criados  duzentos  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Médico Perito, instituída por esta lei.

Art.  22  -  Os cargos correspondentes às  funções públicas da carreira de Gestor

Governamental, no exercício da função de Médico Perito, cujos detentores tiverem

sido  efetivados  em  decorrência  do  disposto  nos  arts.  105  e  106  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentados pela Emenda à Constituição

nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam transformados em oito cargos da carreira de

Médico Perito, lotados na SEPLAG.

Art. 23 - O inciso III do § 2º do art. 45 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 45 - (...)

§ 2° - (...)

III  -  vinte horas para os  servidores ocupantes de cargos da carreira de Médico

Perito, lotados na SEPLAG.”.

Art. 24 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, o item I.2.3, nos

termos do Anexo V desta lei.

Art. 25 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, o item II.2.3, com

a seguinte redação:

“II.2.3 - Médico Perito:
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Realizar perícias médicas, exames médico-ocupacionais, inspeção em ambiente de

trabalho  e  emitir  pareceres  e  laudos  médico-periciais.  Ministrar  treinamentos  em

perícia médica e saúde ocupacional. Elaborar, implementar e participar de programas

de  perícia  médica  e  saúde  ocupacional.  Atuar  como assistente-técnico  do  Poder

Executivo nas perícias judiciais. Executar outras atividades, na sua área de atuação,

correlatas  ao  cargo  e  compatíveis  com as  atribuições  definidas  no  item II.2.2  do

Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, conforme orientação superior.”.

Art. 26 - A tabela constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo VI desta lei.

Art. 27 - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico Perito é a constante

no Anexo VII desta lei.

Art. 28 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 21 desta lei

será posicionado, por meio de Resolução do Secretário de Estado de Planejamento e

Gestão, na estrutura da carreira de que trata o item I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.470,

de 2005, acrescentado por esta lei, de acordo com a correlação constante no Anexo

VIII desta lei.

Parágrafo único - O servidor de que trata o “caput”  será posicionado no mesmo

nível e grau em que se encontrar na data de publicação desta lei, não acarretando o

posicionamento redução na remuneração.

Art.  29 -  Os ocupantes de cargos e os  detentores de função pública de  Gestor

Governamental transformados em cargos e funções públicas da carreira de Médico

Perito cumprirão jornada de trabalho de vinte horas semanais.

Art.  30  -  As  atividades  de  regulação  da  assistência  à  saúde  e  de  auditoria

assistencial  do  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS,  serão exercidas  pela  autoridade

sanitária a que se refere o inciso VI do art. 20 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de

1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, designada por ato

do Secretário de Estado de Saúde.

Art.  31 - A designação do servidor de que trata o inciso VI do art. 20 da Lei nº

13.317, de 1999, para o exercício das atividades a que se refere o art. 30 desta lei

destina-se exclusivamente:

I - ao ocupante de cargo de provimento efetivo ou função pública, nos termos do art.
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4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou entidade integrante

do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei nº 15.462, de 2005,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo; e

II - ao ocupante de cargo de provimento efetivo de órgão ou entidade municipal,

estadual ou federal integrante do SUS ou detentor de função pública, nos termos do

art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 1º - Serão mantidas as condições de todas as autoridades sanitárias designadas

até a data de publicação desta lei.

§ 2º - A designação de servidor prevista no “caput” terá seus critérios estabelecidos

por Resolução Conjunta da SEPLAG e da SES e observará:

I - delimitação do número de vagas para cada atividade específica, observados os

limites previstos em lei;

II  -  garantia  de  prerrogativas  que  assegurem  o  pleno  exercício  da  autoridade

sanitária pelo servidor designado;

III  -  garantia  de  exercício  independente  e  autônomo  da  atividade,  incluindo  a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre caso em análise;

IV - atendimento dos seguintes requisitos:

a) processo de seleção interna;

b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

c) habilitação com qualificação específica;

d) habilitação em nível superior de escolaridade;

e) proibição de designação de servidor público proprietário, administrador, quotista,

sócio ou dirigente de empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de

bens ao SUS;

f) proibição de designação de servidor público empregado de empresa ou instituição

prestadora  de  serviço  ou  fornecedora  de  bens  ao  SUS,  quando  se  tratar  de

designação  para  as  áreas  de  vigilância  sanitária  e  vigilância  epidemiológica  e

ambiental; e

g) proibição de servidor designado como autoridade sanitária na área de auditoria

assistencial  exerça a função em empresa ou instituição prestadora  de serviço ou

fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.
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§  3º  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  regulação  da

assistência à saúde e em auditoria assistencial do SUS, com periodicidade de um

ano, a ser regulamentada por Resolução Conjunta da SEPLAG e da SES.

§ 4º -  A revogação da designação de servidor  de que trata o “caput”  terá seus

critérios estabelecidos por Resolução Conjunta da SEPLAG e da SES e estará sujeita

a:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses do servidor designado e da Administração;

III - resultado da avaliação de desempenho individual inferior à nota mínima definida

na legislação vigente para que o desempenho seja considerado satisfatório;

IV - a pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à SES; e

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos por Resolução Conjunta da SEPLAG e da SES.

Art. 32 - Fica instituído o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM, destinado aos

servidores  públicos  integrantes  do  SUS,  designados  para  o  exercício  da  função

gratificada de regulação da assistência à saúde e da auditoria assistencial do SUS.

§ 1º - O PDM será pago mensalmente e custeado com recursos federais oriundos

do Bloco de Gestão do Pacto pela Saúde, ou fonte que venha suceder, condicionada

a disponibilidade financeira, conforme critérios estabelecidos por Resolução Conjunta

da SEPLAG e da SES.

§ 2º - Os critérios para aferição dos valores do PDM serão definidos por meio de

Resolução Conjunta da SEPLAG e da SES.

Art. 33 - O valor do PDM observará os seguintes limites:

I - autoridade sanitária em regulação da assistência à saúde:

a)  Coordenadores  Estaduais:  Prêmio  fixo  no  valor  de  R$1.500,00  (um  mil  e

quinhentos reais);

b) Coordenadores Macrorregionais: Prêmio fixo no valor de R$2.250,00 (dois mil

duzentos e cinquenta reais); e
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c) Médico Plantonista: Prêmio fixo de R$1.700,00 (um mil  e setecentos reais)  e

prêmio variável no valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

II - autoridade sanitária em auditoria assistencial do SUS: Prêmio variável no valor

de até R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para Auditores Assistenciais.

Art. 34 - Os recursos destinados ao pagamento da parcela variável do PDM a que

se  refere  o  art.  32  serão  distribuídos  entre  os  servidores  considerando-se

exclusivamente  o  resultado  da  pontuação  obtida  na  avaliação  de  desempenho

específica para autoridade sanitária, conforme critérios estabelecidos por Resolução

Conjunta da SEPLAG e da SES.

§ 1º - Até que seja realizada a primeira avaliação específica da autoridade sanitária,

o valor  do PDM será aferido exclusivamente considerando a nota da avaliação do

Acordo de Resultados conferido à Superintendência de Regulação Assistencial, ou à

unidade decorrente de sua transformação que tenha competências correlatas.

§  2º  -  Os  resultados  da  avaliação  de  desempenho  específica  para  autoridade

sanitária,  computados  anualmente,  serão  convertidos  em  pontuação,  conforme

previsto em regulamento, para aferição dos valores individuais dos prêmios de que

trata o art. 33.

Art. 35 - Fará jus aos prêmios de que trata o art. 32 somente o servidor que tiver

alcançado o nível mínimo de desempenho previsto em regulamento.

Art.  36 -  A percepção do PDM disposto no art.  32 não impede a percepção do

prêmio de produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art.  37  -  O  PDM  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Art. 38 - A tabela constante no item II.3 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 26

de janeiro de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo IX desta lei.

Art. 39 - Fica alterado o art. 12 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  12  -  As  atividades  de  vigilância  sanitária  e  de  vigilância  epidemiológica  e

ambiental serão exercidas pela autoridade sanitária a que se refere os incisos IV, V e

VI do art. 20 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de
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Saúde do Estado de Minas Gerais, designada por ato do Secretário de Estado de

Saúde.”.

Art. 40 - Fica alterado o art. 13 da Lei nº 15.474, de 2005, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)

I - ao ocupante de cargo de provimento efetivo ou função pública, nos termos do art.

4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou entidade integrante

do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de

janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder

Executivo;

II - ao ocupante de cargo de provimento efetivo de órgão ou entidade municipal,

estadual ou federal integrante do SUS ou detentor de função pública, nos termos do

art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

§ 1º - A designação de servidor prevista no “caput” deste artigo observará:

I - delimitação do número de vagas para cada atividade específica, observados os

limites previstos em lei:

a) trezentas vagas para a atividade de vigilância sanitária; e,

b) cento e sessenta e quatro vagas para a atividade de vigilância epidemiológica e

ambiental.”.

Art. 41 - Fica alterado o art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  15  -  Ficam instituídos  o  Prêmio  de  Produtividade de  Vigilância  Sanitária  -

PPVS  e  o  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância  Epidemiológica  e  Ambiental  -

PPVEA, destinados aos servidores públicos designados como autoridade sanitária

para o exercício das atividades de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica e

ambiental.

§ 1º - O PPVS e o PPVEA serão pagos com recursos oriundos de transferências

federais específicas.

§ 2º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS e do PPVEA serão

definidos em regulamento.

§  3º  -  O  PPVS e  o  PPVEA não  são  devidos  em  caso  de  indisponibilidade  de
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recursos para pagamento parcial ou integral.”.

Art. 42 - Fica alterado o art. 17 da Lei nº 15.474, de 2005, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  17  -  A percepção  dos  Prêmios  de  Produtividade  dispostos  no  art.  15  não

impede a percepção do prêmio de produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600,

de 1º de julho de 2008.”.

Art. 43 - Fica alterado o art. 19 da Lei nº 15.474, de 28 de 2005, que passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 19 - A Gratificação de Função de Regulação da Assistência à Saúde - GFRAS,

o  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância  Sanitária  -  PPVS  e  o  Prêmio  de

Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA não se incorporam à

remuneração  nem  aos  proventos  de  aposentadoria  ou  pensão  do  servidor,  não

servindo  de  base  de  cálculo  para  outro  benefício  ou  vantagem  nem  para  a

contribuição à seguridade social.”.

Art. 44 - Ficam revogados os §§1º e 2º do art. 8º da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro

de 2005.

Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 10 da Lei nº de de de 2011)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

I.1.6 - MÉDICO DA ÁREA DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 20 HORAS

* - A tabela a que se refere o art. 10 da Lei nº, de de de 2011, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 12 da Lei nº de de de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 49 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

QUANTITATIVO DOS CARGOS RESULTANTES DE EFETIVAÇÃO PELA EMENDA
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Nº 49/2001 E DAS FUNÇÕES PÚBLICAS NÃO EFETIVADAS DO GRUPO DE

ATIVIDADES DE SAÚDE

* - A tabela que contém o Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda nº 49/2001 e das Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades

de Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 13 da Lei nº de de de 2011)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE

GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção  à  Saúde,  carga  horária  semanal  de  trabalho  20  horas,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 14 da Lei nº de de de 2011)

* - A tabela a que se refere o Anexo IV foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

15.12.2011.

ANEXO V

(a que se refere o art. 24 da Lei nº de de de 2011)

“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º e os arts. 26 a 29, 36, 38 e 40 da Lei nº

15.470, de 13 de janeiro de 2005)

I.2.3 - MÉDICO PERITO

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 20 HORAS

* - A tabela a que se refere o art. 24 da Lei nº, de de de 2011, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 26 da Lei nº de de de 2011)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 43 da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes da Efetivação de Funções Públicas pela Emenda
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à Constituição nº 49/2001 e de Funções Públicas não Efetivadas

III.2 - SEPLAG, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR e ERMG-RJ e Gabinete Militar do

Governador

*  -  A tabela  contendo  o  Quantitativo  de  Cargos  Resultantes  da  Efetivação  de

Funções Públicas pela Emenda à Constituição nº 49/2001 e de Funções Públicas Não

Efetivadas da SEPLAG, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR e ERMG-RJ e Gabinete

Militar do Governador foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 27 da Lei nº de de de 2011)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO PERITO

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

*  -  A tabela contendo o Vencimento Básico da Carreira de Médico Perito,  carga

horária 20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 28 da Lei nº de de de 2011)

* - A tabela a que se refere o art. 28 da Lei nº,  de de de 2011, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 38 da Lei nº de de de 2011)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)

II.3 - TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À

SAÚDE

(a que se refere o inciso I do art. 11 da Lei Delegada nº 174 de 26 de janeiro de 2007)

* - A Tabela de Funções Gratificadas de Regulação da Assistência à Saúde a que se

refere o inciso I  do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

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

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

Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 160/2011*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Dyrce José da Silva e Souza

à escola estadual situada na Rua Marechal Francisco Damasceno Portugal, nº 225,

Centro, no Município de Santana do Deserto.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

Colegiado daquela unidade de ensino, que aprovou a indicação do nome de Dyrce

José da Silva e Souza para a presente homenagem, pelas razões especificadas na

Exposição de Motivos a mim dirigida pela Secretária de Estado de Educação, texto

que faço anexar  à presente Mensagem, para conhecimento dos ilustres membros

dessa augusta Casa.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Médio, situada na Rua Marechal Francisco Damasceno

Portugal, 225, Centro, no Município de Santana do Deserto.

Dyrce  José  da  Silva  e  Souza  foi  servente  escolar  em  escolas  estaduais  do

Município,  no  período  compreendido  entre  08/09/1964  a  05/06/1997,  quando  se

aposentou. Filha de Benedito José da Silva e Joaquina de Souza e Silva, destacou-se

por suas qualidades e relevantes serviços prestados à comunidade, principalmente

no  que  concerne  à  educação,  contribuindo,  assim,  para  o  bem-estar  de  toda  a

comunidade escolar.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Médio demonstra

o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo-se  justa  homenagem  à

Senhora Dyrce José da Silva e Souza.
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Belo Horizonte, de de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.746/2011

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Santana do Deserto.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Dyrce Jos é da Silva e Souza a escola

estadual  de  ensino  médio  localizada  na  Rua  Marechal  Francisco  Damasceno

Portugal, nº 225, Centro, no Município de Santana do Deserto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Paulo Elisiário Nunes, Vice-Presidente do Ipsemg, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  252/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 252/2011.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - A Mesa passa a receber proposições e

a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.747/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Projeto  de  Assentamento

Esperança/Santa Rosa, com sede no Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Projeto  de

Assentamento Esperança/Santa Rosa, com sede no Município de Almenara.

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

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Rogério Correia



1391
____________________________________________________________________________

Justificação:  A Associação  do  Projeto  de  Assentamento  Esperança/Santa  Rosa,

fundada em 11/4/2007, é uma entidade civil, com personalidade jurídica própria, sem

fins lucrativos ou econômicos e de duração por tempo indeterminado, com sede e

foro no Município de Almenara.

A  Associação  do  Projeto  de  Assentamento  Esperança/Santa  Rosa  tem  por

finalidades:  promover  o  desenvolvimento  social,  econômico  e  cultural  dos  seus

associados,  priorizando  a  assistência  social,  desempenhando  atividades  de

implantação e gerenciamento de infraestruturas comunitária, de saneamento básico,

saúde, educação, comunicação à proteção da família, da maternidade, da infância, da

adolescência, da velhice e da juventude, entre outros.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.748/2011

Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de

qualquer  empresa  que  faça  uso  direto  ou  indireto  de  trabalho  escravo  ou  em

condições análogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Além das penas previstas na legislação própria, será cassada a inscrição

no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  dos  estabelecimentos  que

comercializarem produtos em cuja  fabricação tenha havido,  em qualquer  de  suas

etapas de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa à condição

análoga à de escravo.

Art.  2° -  O  descumprimento  do  disposto  no  art.  1º  s erá  apurado  na  forma

estabelecida  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  assegurado  o  regular

procedimento administrativo ao interessado.
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Art. 3° - Esgotada a instância administrativa, o Po der Executivo divulgará, no Diário

Oficial  do Estado, a relação nominal  dos estabelecimentos comerciais penalizados

com base no disposto nesta lei, fazendo constar, ainda, os respectivos números do

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ -, endereços de funcionamento e nome

completo dos sócios.

Art. 4º - A cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no

art.  1º,  implicará  aos  sócios,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  em  conjunto  ou

separadamente, do estabelecimento penalizado:

I  -  o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo ramo de  atividade,  mesmo que  em

estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa no mesmo

ramo de atividade.

§ 1º  -  As restrições previstas  nos incisos prevalecerão pelo  prazo de dez anos

contados da data de cassação.

Art.  5° -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa coibir, em todas as suas formas,

o  comércio  de  produtos  em  cuja  fabricação  tenha  havido,  em  qualquer  de  suas

etapas  de  confecção,  condutas  que  favoreçam  ou  configurem  a  exploração  do

trabalho em condições análogas à escravidão.

É  sabido  que  denúncias  relacionadas  à  exploração  do  trabalho  análogo  ao  de

escravo vêm nos acompanhando desde a década de 90 e, ultimamente, tem sido

notícia nos principais veículos de comunicação, notadamente no setor de confecção.

Com as medidas propostas nesta matéria, estaremos dando um passo importante e

essencial  no  combate  ao  trabalho  escravo,  reforçando-se,  assim,  as  ações  já

desenvolvidas pelo poder público.

Pelo exposto, conto com o apoio de meus nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.
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-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.749/2011

Assegura ao consumidor, no âmbito do Estado, o direito de livre escolha da oficina

em casos de cobertura dos danos em veículo por seguradora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado ao consumidor que adquirir qualquer tipo de seguro para

veículo automotor o direito  de livre escolha das oficinas mecânicas e reparadoras

sempre que for  necessário acionar  o seguro  para  fins  de  cobertura de danos  ao

veículo segurado ou a veículos de terceiros.

§ 1º - O direito de escolha se estende ao terceiro envolvido no sinistro e que deva

ser ressarcido pela seguradora.

§ 2º - Não havendo consenso entre o terceiro e o segurado, a seguradora deverá

respeitar a escolha de cada um para o reparo de seus veículos separadamente.

§ 3º - O direito de escolha envolve qualquer tipo de oficina de automóveis, seja

mecânica, de lanternagem, pintura, de recuperação e limpeza de interior e outras do

gênero, desde que legalmente constituída como pessoa jurídica.

Art.  2º  -  As  centrais  de  atendimento  das  seguradoras  deverão  informar  aos

envolvidos, quando do atendimento do sinistro, o direito de livre escolha da oficina

reparadora,  sem  que  isso  implique  por  si  só  na  negativa  da  indenização  ou

reparação, fazendo constar tal condição, ainda, em destaque no contrato firmado com

o segurado.

Art. 3º - As seguradoras não poderão criar qualquer obstáculo ou impor tratamento

diferenciado em razão do exercício de livre escolha pelo segurado ou pelo terceiro

envolvido, ficando vedada a imposição de qualquer tipo de relação de oficinas que

limite o direito de escolha do segurado ou do terceiro como condição para o conserto

dos veículos.

Art. 4º - O descumprimento ao que dispõe esta lei acarretará ao estabelecimento

infrator multa no valor de 3.000 (três mil) Ufemgs por cada autuação, aplicada em

dobro em caso de reincidência.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Com  esta  proposição  busca-se  proteger  os  interesses  dos

consumidores,  que  muitas  vezes  são  vilipendiados  em seu direito  de  escolha  da

oficina onde seu veículo deva ser reparado, vendo-se forçado a acatar a imposição

da seguradora para efetivar o reparo pelo qual  já pagou quando contratou com a

seguradora, sob pena de perder a cobertura do seguro. O que ocorre é que muitas

seguradoras criam tal  imposição para  efetivar  o  reparo  com um custo menor  em

detrimento do proprietário do veículo que nem sempre leva o que realmente imagina,

chegando ao absurdo de substituir algumas peças danificadas por outras já usadas,

ainda mais quando não são notoriamente visíveis.

A matéria abordada não é de competência privativa da União, uma vez que não

institui ou cria nenhuma norma sobre seguros e sim adentra na área de consumo e de

defesa  do  consumidor,  de  competência  legislativa  concorrente  com  o  Estado  e

passível  de  ser  disciplinada  por  esta  Casa  Legislativa.  A  determinação  desta

proposição é voltada ao consumidor e à defesa dos direitos que este tem ao contratar

um seguro contra danos e terceiros para o seu veículo, valendo dizer que as normas

inseridas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações

jurídicas avençadas e a adoção deste projeto apresenta-se como constitucional ao

defender um direito básico do consumidor em escolher a oficina de sua confiança

para o devido reparo de seu veículo com a cobertura do seguro contratado.

Em razão disto,  conto  com o  apoio  dos  Deputados para a aprovação do deste

projeto de lei, que certamente beneficiará os direitos do consumidor mineiro.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.063/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.750/2011

Declara de utilidade pública a entidade Programa de Assistência à Criança e ao

Adolescente de Areado, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Programa de Assistência à

Criança e ao Adolescente de Areado, com sede no Município de Areado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Hélio Gomes

Justificação: A entidade Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente de

Areado é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo a prestação de

ações de assistência social, desenvolvendo programas junto a jovens e crianças em

risco  pessoal,  social  e  outros,  oferecendo  atividades  socioeducativas,

complementação alimentar e atividades semanais bem como a programação especial

de Natal, garantindo assim uma melhor qualidade de vida aos jovens e crianças da

região.

Diante da importância das ações realizadas pela entidade, contamos com o apoio

dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de

utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.751/2011

Declara de utilidade pública o Lar São  Thomé  dos  Velhinhos,  com  sede  no

Município de São Tomé das Letras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Thomé dos Velhinhos, com

sede no Município de São Tomé das Letras.

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

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Neider Moreira

Justificação: O Lar São Thomé dos Velhinhos atende todos os requisitos da Lei nº

15.430, de 2005. Trata-se de sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 26/4/92,

no Município de São Tomé das Letras, que tem por finalidade acolher os idosos com

deficiência, inválidos e sem recursos para promover seu próprio sustento. A entidade
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não  faz  distinção  de  sexo,  raça,  nacionalidade  ou  credo  político  ou  religioso  e

proporciona assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições

de liberdade e dignidade, visando a preservação da  saúde física e mental  dos

acolhidos.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.752/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio

Sapucaí - Amesp -, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião do Médio Sapucaí - Amesp -, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  do  Médio  Sapucaí  -

Amesp  -,  com  sede  no  Município  de  Pouso  Alegre,  é  entidade  civil  de  duração

indeterminada, sem fins lucrativos, que visa à integração administrativa, econômica e

social dos Municípios que a compõem.

Tem por finalidade prestar aos Municípios assistência técnica relacionada com as

atividades-meio  de  suas  prefeituras,  como  estudar  a  administração  municipal  na

microrregião  e  promover  a  reforma administrativa  por  meio  da  reorganização dos

serviços  públicos  municipais,  estudar  e  sugerir  a  adoção  de  normas  sobre  a

legislação tributária e outras leis básicas municipais, entre outras; e relacionada com

as atividades-fim, como estimular a conservação e o bom uso dos recursos naturais

renováveis, entre outras.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
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proposto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.753/2011

Declara de utilidade pública a Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer

Infantil e Adulto - S.O.S do Câncer -, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  Associação para  a  Prevenção e

Combate ao Câncer Infantil e Adulto - S.O.S do Câncer -, com sede no Município de

Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto

-  S.O.S do Câncer  -,  com sede no Município  de  Divinópolis,  desenvolve trabalho

voluntário nesse Município e região, amparando as pessoas acometidas de câncer,

principalmente as famílias mais carentes, ajudando-as com remédios, exames, dieta

alimentar,  hospedagem,  entre  outras  ajudas  necessárias.  Reconhecê-la  como

entidade de utilidade pública é reconhecer seu trabalho profícuo em favor dos mais

necessitados de forma gratuita e voluntária.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.137/2011,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Coordenação  de  Rodovias  da  ANTT  pedido  de  providências  para  construção  de

passarela  no  cruzamento  da  BR-381  com  as  Avenidas  General  David  Sarnoff  e

Coronel Jove Soares Nogueira, no Bairro Amazonas, e drenagem nos acessos da

passarela localizada próximo ao Km 480 da BR 381, em Contagem. (- À Comissão de

Transporte)
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Nº 2.138/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que solicitam seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  UFMG  pelo  recebimento  da  distinção

honrosa por mérito institucional do Prêmio Jovem Cientista, concedido pelo CNPq.

Nº 2.139/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que solicitam seja

formulado voto de congratulações com o aluno Kaiodê Leonardo Biague, do Centro

Universitário Metodista Izabela Hendrix, pela conquista do Prêmio Jovem Cientista,

concedido pelo CNPq, com o projeto Miniusinas Solares Fotovoltaicas em Sistemas

de Transporte Rápido por Ônibus - BRT (Bus Rapid Transit).

Nº 2.140/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que solicitam seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  doutoranda  em  Engenharia  Ambiental

Uende Aparecida Figueiredo, da UFMG, pela conquista do Prêmio Jovem Cientista,

concedido pelo CNPq, com o estudo "Intervenções de saneamento básico em áreas

de  vilas  e  favelas:  um  estudo  comparativo  de  duas  experiências  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte". (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.141/2011, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público pedido de informações sobre o Termo de Ajustamento de Conduta

firmado entre o Ministério Público, a Emicon e a AVG-MMX Sudeste em setembro de

2010.

Nº 2.142/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Advocacia-Geral do Estado pedido de informações sobre o "status" jurídico da Lei nº

4.731, de 1968, que cria o Parque Estadual da Serra da Canastra.

Nº 2.143/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Advocacia-Geral  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  a  possibilidade  de

convivência  entre monumento natural  do Estado e parque nacional,  submetidos à

regência da Lei Federal nº 9.985 de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.144/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas pedido de providências para a criação de

fundo para fomento de pesquisa e inovação tecnológica voltadas para o semiárido

mineiro, considerando as demandas específicas dessa região.
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Nº  2.145/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Uemg e à Unimontes pedido de providências para a divulgação dos

procedimentos e critérios para o acesso e a permanência de alunos em situação de

pobreza nessas universidades. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  2.146/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Aneel pedido de providências com vistas a estender ao horário diurno

o desconto especial concedido na tarifa de energia elétrica em horário noturno, de

forma a incentivar a prática da irrigação entre os agricultores familiares e produtores

rurais da região do Vale do Jequitinhonha que possuam propriedades com até seis

módulos fiscais. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.147/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que sejam priorizadas, no

âmbito do programa Caminhos de Minas, as licitações dos projetos executivos dos

trechos  Capelinha-Itamarandiba-Senador  Modestino  Gonçalves  e  entrocamento

Coronel Murta-entrocamento Virgem da Lapa. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  2.148/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Emater-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  avaliada  a

possibilidade de expansão dos programas Minas Leite e Balde Cheio na região do

semiárido mineiro.

Nº  2.149/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Ruralminas pedido de providências para a retomada dos projetos de

irrigação, especificamente no Vale do Jequitinhonha. (-Distribuídos à Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº  2.150/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e

Mucuri e do Norte de Minas e de Desenvolvimento Regional pedido de informações

sobre o déficit de acesso a água para consumo humano no semiárido do Estado,

identificando a ocorrência em comunidades com menos de 200 habitantes. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº  2.151/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Defensor Público Coordenador e ao Defensor Público-Geral pedido
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de providências para a implantação de núcleos itinerantes da Defensoria Pública para

atender  comunidades  rurais  e  tradicionais,  em  especial  os  assentamentos  e

acampamentos  de  trabalhadores  rurais  sem-terra  no  Estado,  e  núcleos

especializados  da  Defensoria  Pública  destinados  ao  atendimento  de  grupos

vulneráveis, em particular Núcleos de Defesa da Mulher, nas Comarcas de Patos de

Minas e  de  Governador  Valadares,  em Sete  Lagoas e região,  em Divinópolis,  na

região  Centro-Oeste  e  na  região  do  Triângulo,  e  sejam  ainda  prestadas  às

autoridades  destinatárias  informações  sobre  a  apresentação  das  emendas  que

menciona, ao PPAG 2012-2015 e à LOA 2012, e a possibilidade de financiamento dos

referidos  núcleos  por  meio  de  convênios  com  a  União.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  2.152/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para atualizar e ampliar

a lista de medicamentos fornecidos pela assistência farmacêutica implementada pelo

SUS no Estado.

Nº  2.153/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que os Municípios

promovam a realização de atividades físicas em seu âmbito, nos moldes da Ação

1297 – Geração Saúde – , do Programa 008 – Avança Minas Olímpica – , do PPAG

2012 – 2015. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  2.154/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  apoiar  a

divulgação, nas escolas, de informações sobre os órgãos que prestam assistência

aos alunos com doenças como transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e

dislexia. (- À Comissão de Educação.)

Nº  2.155/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas e ao Idene pedido de providências a fim

de se apurar, no âmbito dos objetivos do programa Leite pela Vida, se a capacidade

produtiva dos agricultores familiares beneficiários do programa está adequada aos

valores  de  média  anual  de  produção determinados  como critério  de  seleção  dos
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produtores. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.156/2011,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre as dívidas que

menciona, que foram objeto da negociação prevista pela Lei  Federal nº 9.496, de

1997, acompanhadas de cópia dos documentos a elas referentes.

Nº  2.157/2011,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações detalhadas sobre as

memórias de cálculo de dívidas do Estado negociadas no âmbito das Leis Federais

nºs 7.614, de 1987, 7.976, de 1989, e 8.727, de 1993.

Nº  2.158/2011,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre os documentos

que menciona, que contêm informações relacionadas a acordo e contratos firmados

pelo Estado nas negociações realizadas com base na Lei Federal nº 9.496, de 1997.

Nº  2.159/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de  Desenvolvimento Social  e  ao  Instituto  de  Terras  de

Minas  Gerais  pedido  de  informações  sobre  as  reclamações  dos  pequenos

proprietários e posseiros da região de Grão Mogol, conforme denúncias apresentadas

na 60ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, em Montes Claros. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº  2.160/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à imediata

regularização fundiária na região do Alto Rio Pardo de Minas.

Nº  2.161/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Defensoria Pública pedido de providências com vistas ao pagamento

dos honorários dos advogados dativos, até que haja defensores públicos suficientes

para a prestação e assistência jurídica no Estado.

Nº  2.162/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  com  vistas  à

designação,  emergencial  para  a  Defensoria  Pública  de  servidores  para  agilizar  a

análise das certidões relativas às prestações realizadas pelos advogados coletivos.

Nº  2.163/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  62ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, especialmente o trecho que contém as falas

dos Srs. Josimar Machado da Silveira, Carlos Augusto de Morais e Daniel Domingos

Fonseca, e pedido de providências para a apuração de denúncias de abuso de poder

por parte do Sr. José Antônio Maciel, Juiz da 1ª Vara da Família e Sucessões da

Comarca de Divinópolis, apresentadas nessa reunião.

Nº  2.164/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Juízo  da  34ª  Vara Cível  de  Belo  Horizonte  o trecho das  notas

taquigráficas da 4ª Reunião Conjunta dessa Comissão e da Comissão do Trabalho

referente à denúncia apresentada pelo Sr. Austregésilo Neves nessa reunião e pedido

de providências para que se agilize o pagamento pretendido.

Nº  2.165/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenação do CAO das Promotorias de Justiça de Defesa dos

Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos o trecho das notas taquigráficas da 4ª

Reunião Conjunta dessa Comissão e da Comissão do Trabalho referente à denúncia

apresentada  pelo  Sr.  Austregésilo  Neves  e  pedido  de  providências  para  rápida

solução desse caso.

Nº  2.166/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Administração Regional

Venda  Nova  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Conjunta  dessa

Comissão e da Comissão do Trabalho referente a denúncia apresentada pelo Sr.

Austregésilo Neves e pedido de providências com relação aos direitos do denunciante

que teriam sido desrespeitados.

Nº  2.167/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Planejamento e de Fazenda pedido de providências

para a efetivação dos pagamentos devidos aos advogados dativos no Estado.

Nº  2.168/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a implantação de rede de

abastecimento de água na comunidade Dandara.

Nº  2.169/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para a implantação de rede de energia
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elétrica na comunidade Dandara.

Nº  2.170/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos da Presidência  da  República,  à

Presidência do Conselho Nacional  dos Direitos da Pessoa Idosa,  à Secretaria  de

Desenvolvimento  Social,  à  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  para  o  Idoso  da

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  à  Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  do  Idoso,  à

Coordenadoria  do  Núcleo  Especializado  no  Idoso  e  Pessoas  com  Deficiência  da

Defensoria  Pública  e  à  Presidência  do  Conselho  Estadual  do  Idoso  as  notas

taquigráficas da 4ª Reunião Conjunta dessa Comissão e da Comissão do Trabalho,

documento relativo à matéria tratada nessa reunião e pedido de providências para o

fortalecimento das políticas públicas destinadas aos idosos.

Nº 2.171/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares da 138ª e da 152ª Companhias do 14º

Batalhão de Polícia Militar, de Ipatinga, que participaram de operação que resultou na

apreensão de drogas e veículos e na detenção de suspeitos.

Nº  2.172/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig e à Prefeitura Municipal de Caeté pedido de providências para

a iluminação das ruas nesse Município.

Nº 2.173/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sd.  PM  Lucas  de  Souza  Favoretti,  lotado  na  15ª

Companhia  Independente,  de  Teófilo  Otôni,  por  ato  de  bravura  praticado  em

ocorrência policial.

Nº  2.174/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento

do efetivo do 51º Batalhão de Polícia Militar.

Do  Deputado  Marques  Abreu  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Mesa  da

Assembleia  pedido  para  que  sejam  realizadas  obras  de  adaptação  do  prédio  da

Assembleia Legislativa a fim de democratizar o acesso de pessoas com deficiência,

reiterando  requerimento  que  apresentou  em  17/5/2011,  e  para  que  informe  se  o

requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com Deficiência  com a  mesma finalidade,



1404
____________________________________________________________________________

aprovado na reunião  de  24/8/2011,  foi  anexado  ao primeiro  e  por  que,  em  caso

negativo, não o teria sido. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Sebastião Costa em que solicita seja anexado ao Projeto de Lei nº

2.709/2011  mapa  que  define  os  limites  e  confrontações  do  Parque  Estadual  do

Sumidouro. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.709/2011.)

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Defesa dos Magistrados Mineiros. (- Ciente. Publique-se.)

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja agilizada a tramitação do

Projeto de Lei nº 767/2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 7672011.)

Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio em que solicita tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 2.571/2011.

Requerimento do Deputado Tiago Ulisses em que solicita tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 2.445/2011, acompanhado do seguinte Acordo de

Líderes:

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando 2/3 dos membros do Colégio

de Líderes,  nos termos do § 2º  do  art.  272 do Regimento Interno,  acordam seja

recebido requerimento solicitando regime de urgência para a tramitação do Projeto de

Lei nº 2.445/2011.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Líder do BTR - Neider Moreira, Líder do PSD - Tiago Ulisses,

Líder do PV - Sargento Rodrigues, Líder do PDT .

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso IV  do  art.  173 do Regimento Interno,  deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Almir Paraca em que solicita seja formulado voto de congratulações

com os estudantes e respectivos professores da rede pública estadual e federal que

menciona, pelo brilhante desempenho no concurso de redação "Eu, minha cidade e

os 300 anos do Ciclo do Ouro em Minas Gerais", promovido por esta Assembleia e

pela Secretaria de Educação.
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Do  Deputado  Duilio  de  Castro  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Cordisburgo pelos 73 anos de emancipação

desse Município.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Política Agropecuária, de Administração Pública, de Participação Popular (2), de

Meio Ambiente e de Turismo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Carlos Miranda.

O Deputado Luiz Carlos Miranda* – Boa tarde, colegas Deputadas e Deputados e

funcionários  da  ALMG.  Estamos  encerrando mais  um ano de atividades,  em  que

tivemos algumas grandes conquistas, principalmente na convivência, e encerrando

nossas análises e reflexões.

Não poderia deixar de dizer,  num momento tão importante como este em que o

povo de Minas Gerais pode comemorar,  principalmente no Vale do Aço,  porque o

Ipatinga se tornou campeão da Taça Minas Gerais e agora retorna à segunda divisão

do Campeonato Brasileiro.

Além disso, uma nova Usiminas poderá surgir neste momento. Podemos sepultar

definitivamente  o  terror  relativo  à  venda  das  ações  da  Usiminas  pela  Camargo

Corrêa, pelo grupo Votorantim ou por outro que se interessasse pelo patrimônio da

Usiminas. Durante vários meses deste ano, esse terror rodou por todo o Vale do Aço.

A Usiminas completará 50 anos em 2012. Recentemente, foi fechado um acordo que

altera a composição dos controladores da empresa. Saem a Camargo Corrêa e a

Votorantim e entra a Ternium, a maior empresa siderúrgica da Argentina, integrante

do grupo italiano Techint.

Nesses 50 anos, a siderúrgica transformou uma região, até então paupérrima, em

um aglomerado urbano próspero, fazendo de Ipatinga e do Vale do Aço uma das

regiões mais importantes do Estado. Nesse período, a Usiminas foi responsável por

um grande crescimento social e econômico, implantou o Hospital Márcio Cunha, uma

referência  de  qualidade  em  saúde  em  Minas  Gerais;  investiu  em  escolas,

universidades, clubes de lazer e serviços e em entidades culturais e esportivas. Essa
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história de sucesso social e empresarial teve à frente, entre muitos outros homens, os

Drs.  Amaro Lanari  Júnior,  Ademar de  Carvalho Barbosa e,  por  último,  o Prof.  Dr.

Rinaldo Campos Soares. Ele faleceu, lamentavelmente, em um dia muito importante

e significativo para toda Minas Gerais e para todo o Brasil, dia 21 de abril,  dia da

liberdade,  Dia  de  Tiradentes.  Essa  foi  uma perda irreparável  para  Minas.  Outros

passaram, mas foram esquecidos, ao tentar destruir a tradicional marca de qualidade

do aço e da cultura Usiminas. Neste momento, em que uma nova oportunidade surge

para a Usiminas, com o início de uma nova composição acionária, esperamos que os

argentinos  da  empresa Ternium,  que  no  passado fez  parte  do  nosso  patrimônio,

venham aqui não apenas pensando em nos ensinar a dançar o tango, mas também

para aprender conosco a dançar o samba e a cantar a típica seresta mineira.

Precisamos, sim, de novos parceiros, de pessoas que percebam a necessidade de

se fazerem novos investimentos em Ipatinga e no Vale do Aço. Isso proporcionará

uma nova era à Usiminas, para que ela retome a sua trajetória de sucesso, fazendo

dela, novamente, uma marca respeitada e líder do mercado. Se for para o bem, que

os argentinos sejam bem-vindos. Mas, infelizmente, toda essa expectativa poderá ser

jogada por terra. Se não for feita a duplicação da BR-381, com certeza, Deputado

Rômulo, o nosso sonho será sepultado mais uma vez.

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

Miranda.  V.  Exa.  traz  um  pronunciamento  extremamente  significativo  para  o

parlamento. V. Exa., que fez e faz parte da Usiminas e da querida cidade de Ipatinga,

é um dos líderes, um dos homens de trabalho em prol da nossa Usiminas.

Quero  compartilhar  com  V.  Exa.  todos  esses  anos  de  seu  trabalho  como

sindicalista, como homem que se preocupa em preservar o patrimônio, a riqueza da

nossa Usiminas. V. Exa. defende, de forma expressiva, os interesses dessa empresa,

assim como os interesses de seus colegas, de seus amigos de trabalho, preocupado

não apenas com eles, mas também com suas famílias.

V. Exa. está nessa luta há muitos e muitos anos como sindicalista e agora exerce,

pela primeira vez e com brilhantismo, o mandato de Deputado Estadual. Nós, desta

Casa,  temos  o reconhecimento  e  o  elogio  das  suas  ações  parlamentares.  Várias

cidades, claro, são parceiras nessa trajetória política. Ipatinga e Usiminas fazem parte
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de  seu  coração.  Quando  V.  Exa.  narra  os  fatos  e  nos  traz  documentos  escritos

defendendo  a  bandeira  da  indústria,  defendendo  os  melhores  caminhos  para  a

produção,  está preocupado com o bem viver  dos trabalhadores da Usiminas,  que

poderão hoje à noite nos assistir e ouvir o pronunciamento de V. Exa., o qual reflete o

seu perfil de homem do trabalho, do homem que quer ver a Usiminas crescer com os

novos parceiros.

Ao mesmo tempo, aponta preocupações que são vinculadas ao mundo real. Temos

feito  solicitações  à  Bancada  de  Deputados  Federais,  que  nos  representa  no

Congresso, a fim de que a Presidente da República atenda o clamor do povo, no que

diz  respeito  à  urgência  e  à  necessária  reforma  de  nossa  BR-381,  infelizmente

conhecida como rodovia da morte. Deputado Luiz Carlos Miranda, V. Exa. há pouco

comentava comigo que a sua preocupação vai além de evitar desastres. V. Exa. quer

uma  estrada  pavimentada  e  em  boas  condições,  para  que  o  fluxo,  tanto  de

recebimento quanto de entrega da produção da Usiminas, tenha maior fluidez, seja

realmente mais corretivo, considerando as demandas e os contratos que a empresa

assinará, não só brasileiros, mas também internacionais, para exportação de nosso

produto.

V. Exa. tem dentro da Usiminas seus colegas de trabalho, amigos de vários e vários

anos, que sabem da importância de V. Exa. estar neste parlamento, defendendo não

apenas o interesse das cidades mineiras, mas sobretudo a bandeira dessa grande

empresa,  que  faz  parte  da  história  de  Minas  e  do  Brasil.  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda, parabéns. Continue defendendo os interesses de seus colegas, dos homens

e mulheres que representa muito bem neste parlamento.

O Deputado João Leite (em aparte)  – Deputado Luiz Carlos Miranda, também o

saúdo pela combatividade do Vale do Aço. Hoje na Comissão de Assuntos Municipais,

votamos a mensagem do Governador do Estado criando a Região Metropolitana do

Vale do Aço - já era tempo -, com todos aqueles Municípios. V. Exa., com certeza, é

grande e combativa liderança daquela região. É um guerreiro o tempo todo. Há muita

gente ao seu lado, mas também existem os oposicionistas. Durante anos, V. Exa.

vem resistindo e lutando no Vale do Aço.

Concordo com V. Exa. e faço menção a essa grande empresa não apenas mineira,
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mas também brasileira e mundial, a Usiminas, que tem à frente nosso querido amigo

Wilson  Nélio  Brumer,  do  qual  tive  a  oportunidade  de  ser  companheiro.  Ele  era

Secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  do  Estado;  eu,  Secretário  de

Desenvolvimento Social. Ele é um dos raros homens brasileiros, com muita visão. Sei

que ele tem todas as condições, com seu apoio e com o apoio de seus companheiros

e  companheiras,  de  continuar  mantendo  nossa  Usiminas  no  patamar  em  que  se

encontra, apesar de tudo que existe contra a Usiminas e contra Minas Gerais. Não

posso imaginar como hoje a Usiminas consegue escoar a sua produção.

De um lado, a direção para o Mercosul, Belo Horizonte e São Paulo, a BR-381,

construída por Juscelino Kubitschek, para caminhões com 7t. Seus caminhões hoje

devem  carregar  perto  de  50t  e  passam  pelo  mesmo traçado  feito  por  Juscelino

Kubitschek. Nove anos de governo do PT, zero, não foi feito nada. A Usiminas é uma

resistente. Não há investimento que, de alguma forma, contribua com o Vale do Aço,

que tem hoje a sua voz,  a sua palavra, Deputado Luiz Carlos  Miranda, em favor

daquele povo, em favor da Usiminas.

Por outro lado, o escoamento para o Rio de Janeiro, para o porto, a BR-116. Não

sabemos  qual  é  a  pior,  qual  dessas  rodovias  tem  trazido  mais  tragédias.  Temos

perdido dinheiro, e a Usiminas resiste, apesar da falta de investimento, do descaso do

governo do PT. Pois esse partido e esse governo se esqueceram dos trabalhadores.

Esqueceram-se dos trabalhadores da Usiminas, e uma voz apenas se levanta, a voz

do Deputado  Luiz  Carlos  Miranda.  Por  isso  V.  Exa.  conta com o  nosso apoio,  a

Usiminas conta com o nosso apoio. De parte da Assembleia e de parte do governo do

Estado está a resposta, a criação da Agência da Região Metropolitana do Vale do

Aço. A resposta de V. Exa. está colocada. V. Exa. é o comandante disso aqui na

Assembleia Legislativa e junto ao governo do Estado. Esperamos a manifestação do

governo federal para que a nossa Usiminas possa escoar sua produção e para que

tenhamos uma outra infraestrutura, não essa, que tem penalizado tanto a Usiminas,

penalizado Minas Gerais e penalizado os trabalhadores.

Parabéns, Deputado Luiz Carlos Miranda, pela sua luta. Sei que V. Exa. não vai

desanimar, não é homem de desanimar. Vem lutando todos esses anos e começa a

colher os frutos agora, com a criação da Região Metropolitana do Vale do Aço e a
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agência da região. Parabéns.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda*  –  Obrigado,  Deputado  João  Leite,  pela  sua

manifestação,  sempre muito sábia. Com certeza continuaremos com a nossa luta,

porque,  no  Século  XXI,  não  é  possível  fazer  política  e  movimento  sindical  com

radicalismo. É preciso fazer com responsabilidade. Como dirigente sindical e neste

momento  como  Deputado,  preocupo-me  muito  com  o  desenvolvimento  e  o

crescimento da nossa região e do nosso Estado de Minas Gerais. Esperamos que os

argentinos agora possam vir a somar esforços para darmos continuidade a esses 50

anos de sucesso da Usiminas e para que possam ser preservadas as memórias dos

homens que construíram a  sua história  -  Dr.  Rinaldo Campos Soares,  Dr.  Amaro

Lanari. Com certeza essas memórias só serão preservadas se a Usiminas continuar

no trilho do sucesso, como sempre andou.

Vejo que é um momento importante, e aproveito a oportunidade para mandar um

abraço a  cada companheiro  e  a  cada  companheira  do  Estado de Minas  Gerais.

Estamos  encerrando mais  um ano de atividades.  Que em 2012 Deus abençoe e

ilumine a ideia de todos os mineiros, para que possamos continuar a nossa luta pela

duplicação da BR-381,  e  pelo  crescimento  e pela  valorização de todo o  povo de

Minas Gerais. Obrigado, Presidente, Deputados. Que Deus abençoe a todos neste

novo ano que se inicia.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

hoje venho a esta tribuna trazer  aqui a minha manifestação de tristeza, Deputado

João Leite.

Realmente, fazendo uma análise retrospectiva da agenda do Congresso Nacional

neste ano, não tivemos a oportunidade de ver avanços significativos.

Tivemos, infelizmente, Sr. Presidente, a renovação da Desvinculação das Receitas

da União, que é absolutamente injustificável dentro da política monetária que temos

hoje. Tivemos algum avanço na votação do Código Florestal, mas ainda com um texto

que deixa a desejar  para os avanços que o País  precisa promover  nos próximos

anos.
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Mas o pior de tudo, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, foi ao que

acabamos de assistir na votação da regulamentação da Emenda nº 29. Na verdade,

tínhamos ali uma oportunidade de ouro, de realmente termos dinheiro novo colocado

na saúde pública do Brasil.

Vejam  bem  como  a  saúde  pública  funciona  em  todos  aqueles  países  que

enfrentaram  e  enfrentam  o  desafio  de  terem  um  sistema  universalizado  de

atendimento. Todos eles têm pelo menos 70% do investimento na saúde do setor

público. O que vem acontecendo no Brasil, ao longo dos 21 anos recém-completados

pelo SUS, é que o percentual de recurso público na saúde tem diminuído ano a ano.

Partimos lá do ano de 1990 com 70% de investimento público na saúde e chegamos

agora, no ano de 2011, com apenas 45% de recursos públicos alocados para esse

segmento.

Pior  é que  temos  visto  uma transferência  de  responsabilidades  para  Estados e

Municípios.  Senão  vejamos:  no  ano  de  2000,  60%  do  dinheiro  público  que  era

colocado na saúde vinham da União; o restante, dos Estados e Municípios. No ano

de  2010,  tivemos  43%  vindo  do  setor  federal,  da  União,  e  57%  dos  Estados  e

Municípios, ou seja, cada vez mais, a União se utiliza do Orçamento federal para

pressionar as finanças de Estados e Municípios.

Pior de tudo isso é que tínhamos agora a oportunidade de resgatar a saúde pública,

no momento em que vivemos um apagão nesse setor, em que o número de leitos

disponíveis para o cidadão tem diminuído mês a mês. Temos assistido ao cidadão

procurar atendimento nas portas dos hospitais e receber um não. Vemos pessoas

morrendo à míngua na porta dos hospitais. Partimos de um início de uma discussão

dentro do Senado Federal, com o texto do ex-Senador Tião Viana, hoje Governador

do Acre, em que propunha que o Orçamento de Estados, Municípios e também da

União contemplasse um percentual  mínimo de investimento no setor de saúde.  É

claro que, com a regulamentação aprovada, algumas coisas serão expurgadas da

rubrica saúde.

Isso, por si só, já é um avanço, mas está muito aquém do que poderia ser. Na

verdade, faltou coragem política à Presidente Dilma para enfrentar esse problema,

como lhe tem faltado coragem para enfrentar uma série de outros problemas que
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temos visto por aí. Partimos de uma situação em que o Senador Tião Viana, do PT,

propunha 10% de investimentos para a União, 12% para os Estados e 15% para os

Municípios. O texto aprovado foi enviado à Câmara Federal. Vejam bem o que se

passou,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados:  desfiguraram  completamente  o  texto

aprovado no Senado. O Deputado Federal Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul,

retirou o percentual a ser empregado pela União, incluindo tão somente a variação

nominal do PIB em relação ao orçamento executado no ano subsequente. Tínhamos

a convicção de que, se o projeto voltasse ao Senado, teríamos a oportunidade de

resgatar o texto do Senador Tião Viana. A que tivemos a oportunidade de assistir? A

uma absoluta omissão por parte do governo federal, que fechou questão sobre se

aceitaria colocar dinheiro novo na saúde. Coitados dos cidadãos brasileiros que não

têm plano de saúde suplementar, que não têm o conhecimento de profissionais da

área  de  saúde  pública  e  chegam  ao  pronto-atendimento  para  receber  cuidados.

Como têm sofrido neste imenso país! Não resgataram o texto de um parlamentar do

próprio  partido  da  Presidente  Dilma  e  não  permitiram  qualquer  discussão  nesse

sentido. Passaram um rolo compressor no Senado Federal e aprovaram tão somente

a variação nominal do PIB para a União. E com um detalhe: mais uma vez, fixaram

percentuais  mínimos  para  os  Estados  e  Municípios.  Tenho  dó  dos  Prefeitos

Municipais e dos Governadores, que sofrerão para se adequar ao novo texto. Eles

sim terão de colocar  dinheiro novo na saúde,  porque a regulamentação aprovada

estabelece percentuais mínimos aos Estados e Municípios. Mais uma vez, mesmo

batendo recordes históricos de arrecadação, a União continua sem fazer o dever de

casa. Pior que isso, continua não tendo coragem política de enfrentar esse problema,

continua dormindo em berço  esplêndido,  acreditando  que a  boa maré econômica

permanecerá eternamente, tornando cegos os cidadãos brasileiros que precisam de

atendimento médico e não o têm.

Isso  é  o  mais  grave  que  vivemos  neste  momento.  Não vejo  nenhuma vontade

política, nenhuma coragem, Deputado Rômulo Viegas, para eles enfrentarem essa

situação.  Mais  que  isso  é  assistir  à  situação  desesperadora  que  os  hospitais

filantrópicos vivem nesse momento, em especial, no Estado de Minas, que tem uma

base muito grande de hospitais filantrópicos, principalmente as Santas Casas, que
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têm  passado  dificuldades  extremas  no  que  diz  respeito  ao  atendimento  médico

hospitalar.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  –  Deputado  Neider  Moreira,  quero

parabenizá-lo, pois V. Exa. faz um pronunciamento extremamente rico, amparado não

apenas  na  condição  de  médico  que  é,  mas  sobretudo  pela  experiência  neste

Parlamento  por  vários  mandatos,  defendendo  claramente  os  objetivos  para  um

atendimento de qualidade à saúde da nossa população. V. Exa. aborda, de forma

muito clara, o que aconteceu nesta semana no Congresso. Temos um parlamentar

colega nosso, o Deputado Carlos Mosconi, que foi o responsável pela Emenda nº 29,

mas lamentavelmente, como V. Exa. acaba de dizer, o governo federal simplesmente

se preocupa em arrecadar e ter o recurso, continuando ainda na ditadura de que os

Estados e Municípios é que têm de pagar a conta. A Emenda nº 29 ganhou apenas

alguma coisa de brinde, quando regulamentou o que é ou não possível gastar na

saúde. Entretanto não teremos recursos da União para Estados e Municípios nessa

aprovação que ocorreu.  Lamentamos  isso,  porque o  governo federal  tem tomado

atitudes, como o caso explícito e claro do piso nacional da educação, em que obriga

Estados e Municípios  a tirarem mais recursos financeiros dos seus já combalidos

cofres. E agora a questão da saúde. V. Exa. traz um pronunciamento explícito.  O

povo de Itaúna e da região tem orgulho de ter  um parlamentar a sua altura, não

apenas no tamanho, mas na grandeza da sua experiência, do seu conhecimento,

porque V. Exa. defende os interesses da população e da saúde do nosso povo.

Parabéns e continue assim, Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira* – Obrigado, Deputado Rômulo.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, para concluir, externo a minha

tristeza com esse momento que vivemos na saúde pública. No alto dos meus 21 anos

como médico, nunca assisti a um momento tão delicado quanto esse que vivem os

hospitais atualmente. E o pior, sem assisti-los.

Deputado Doutor Wilson, V. Exa. que milita no ramo da oncologia, como cirurgião

oncológico, sabe o que estou dizendo desta tribuna. É uma tristeza acompanharmos

tamanha insensibilidade por parte de um governo que diz sempre que se preocupa

com o social. Se preocupação com a saúde pública não for uma questão, além de
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social, essencial para termos um desenvolvimento pleno de uma nação, realmente

acredito não entender mais nada do que é fazer política pública. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  –  Caro  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Deputadas,  Deputados e telespectadores da TV Assembleia,  venho a esta tribuna

para falar  sobre a regulamentação da Emenda nº 29, que ocorreu no Senado da

República,  na  semana  passada.  Assim  como  se  manifestou  o  Deputado  Neider

Moreira,  e  conforme  outras  manifestações  que  temos  observado  por  meio  da

imprensa,  sinto-me,  não  diria  totalmente  frustrado,  mas  decepcionado  com  o

resultado final da regulamentação dessa emenda.

Sr.  Presidente,  faço  uma ressalva.  Mesmo com  os  seus  defeitos  e  o  final  que

ocorreu no Senado, o Brasil  deu um grande passo na busca de um vazio, de um

vácuo que há na saúde do País, que é a absoluta e total falta de definição no Brasil

de métodos e critérios para o financiamento da saúde. Lamentavelmente o Brasil não

conseguiu aprovar até esta data qualquer procedimento que ditasse normas e regras

para o financiamento da saúde no nosso país, que, portanto, ficou sempre à deriva e

à mercê da vontade dos governantes, dos governos federal, estadual e municipal. Há

governos  municipais  que,  como  sabemos,  investem  hoje  mais  de  30%  do  seu

orçamento na saúde, e há governos estaduais que investem um percentual elevado,

e outros, mais baixo. Lamentavelmente a União é que sempre gasta menos com a

saúde, proporcionalmente.

Sr. Presidente, queria fazer um breve resumo da história dessa Emenda nº 29 para

chegar até aonde chegamos. Nos anos de 1980, fui designado relator da saúde na

Constituinte, ocasião em que foi criado o SUS. Na verdade, foi um grande movimento

nacional que envolveu o setor da saúde como um todo, os sanitaristas do País e a

população brasileira. Dezenas e centenas de audiências públicas foram realizadas,

dentro e fora de Brasília e nos Estados do Brasil, para que a saúde fosse discutida

como nunca havia sido até então. Depois dessa discussão tão ampla, abrangente e

rica,  o  SUS  foi  criado  pela  Constituinte.  No  entanto,  houve  uma  derrota,  Sr.
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Presidente. Naquela oportunidade, havia algumas propostas para o financiamento do

SUS, e todas foram derrotadas. Quando uma era derrotada, criávamos outra. Nós,

quem? A Comissão de Saúde, que cuidava do texto da saúde na Constituinte. Só que

era derrotada porque não havia quem quisesse, naquele momento, financiar o SUS,

que era uma incógnita. Será que isso dará certo? Será que isso não é um sonho e

uma utopia? Será que esse projeto é socializante? Será que não afastará a iniciativa

privada  do  sistema  de  saúde?  Enfim,  foi  realmente  uma  luta.  Conseguimos  a

aprovação do SUS na sua integralidade, mas não seu financiamento. Essa foi uma

derrota. Portanto o SUS nasceu sem qualquer regra para o seu financiamento. Em

seguida,  depois  de algum tempo,  quando assumiu a  Presidência da  República,  o

Presidente Itamar Franco convidou-me para ser o Presidente do Inamps, que era a

assistência à saúde da população previdenciária do Brasil.

Portanto a maior parte da população do País tinha a sua assistência, ou, digamos

assim,  o  seu  plano  de  saúde,  que  era  o  Inamps  –  aliás,  sistema de  saúde  da

Previdência  Social.  No  entanto,  era  só  para  os  previdenciários.  Brasileiros  e

brasileiras que não tivessem a carteira de trabalho assinada e um emprego formal

não tinham direito algum ao sistema de saúde. Esse grande contingente da nossa

população era rotulado de indigente.  Aliás,  não podiam fazer reclamação alguma,

porque não havia lei que os protegesse e ficavam à mercê da caridade da cidade

onde viviam. Então sugeri  ao Presidente  Itamar  Franco  –  aliás,  já  estávamos  no

começo da vigência do SUS e, portanto, a situação começava a mudar -, um homem

lúcido,  corajoso e  patriota,  que  o  Inamps  fosse extinto,  porque  o  que  havia  sido

aprovado na Constituição do País como sistema de saúde do povo brasileiro era o

SUS.

A Constituição do Brasil, portanto, tinha uma lei que cuidava e definia o que era o

sistema de  saúde  da  nossa  população.  E  o  Presidente  Itamar  Franco,  com  sua

lucidez,  com  sua  coragem,  concordou  com  a  sugestão,  então  partimos  para

apresentar  um projeto de lei  que extinguisse o Inamps,  o que foi feito  num curto

espaço de tempo em se tratando de uma instituição como essa, que contava, àquela

época, com 130 mil funcionários e era o 3º orçamento da União. Então o Inamps foi

extinto, e o SUS começou a sobreviver, porém sem definição, sem recurso financeiro.
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Naquela  oportunidade,  sugerimos  que  os  recursos  que  o  Inamps  utilizava  para

cuidar da sua clientela, que eram os presidenciáveis do Brasil... Isso foi há 19 anos, o

que, traduzindo para real, hoje equivaleria a R$80.000.000.000,00. Estamos falando

do  que  ocorreu  há  19  anos  e  de  recursos  para  cuidar  de  parte  da  população

brasileira, não da sua totalidade. Então eram R$80.000.000.000,00, o que significava,

naquela  oportunidade,  1/3  do  orçamento  da  seguridade  social,  que  era  o  que  o

Inamps utilizava. Pois bem, se formos considerar hoje, meu caro Presidente, o que

significa  1/3  dos  recursos  da  seguridade  social,  chegaremos  a  quase

R$150.000.000.000,00, nos dias de hoje. Então, isso era o que valia naquele tempo,

guardadas as proporções.

Naturalmente essa disposição do governo federal não prosseguiu, e isso porque a

Previdência  não  permitiu,  evidentemente.  Ela  alegava  que  necessitava  desses

recursos para fazer frente a suas necessidades com a população previdenciária do

Brasil,  aposentados  e  pensionistas.  Daí  o  SUS  continuou  sem  nenhum  tipo  de

financiamento. Então, em 1995, eu, no Congresso Nacional, apresentei uma emenda

à Constituição que pretendia, tinha a ambição de corrigir essa falha. Eu me baseei

nos recursos do antigo Inamps, que estava extinto, já que esse Instituto gastava esse

dinheiro para atender a parcela da população brasileira. Mas o Inamps infelizmente

gastava mal, ele era um sistema de saúde totalmente ultrapassado, um sistema de

saúde  “hospitalocêntrico”,  que  só  queria  cuidar  dos  pacientes  no  hospital,  não

cuidava da saúde preventiva. Ele tinha muitas falhas.

Então,  nessa época, realizarmos um estudo.  Fizemos um cálculo para avaliar  e

apresentei uma emenda que pretendia fazer a correção com os valores do Inamps.

Isso ocorreu em 1995, mas não havia interesse político mais forte, e a emenda não

prosseguiu. Até que, no ano 2000, o então Ministro José Serra... O Ministro Jatene,

quando assumiu o Ministério,  trabalhou muito para conseguir  recursos financeiros,

que não eram suficientes, e conseguiu a aprovação da CPMF, que foi aprovada com

um enorme desgaste e depois  começou a ser  desviada.  Quando o Ministro José

Serra  assumiu  o  Ministério,  ele  deparou  com  a  mesma situação,  com  o  mesmo

problema: recurso insuficiente. Então ele apoiou a aprovação da nossa emenda, e ela

foi aprovada. No final dos trabalhos, houve uma fusão de outra emenda, do então
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Deputado  Eduardo  Jorge,  do  PT  de  São  Paulo  -  grande  Deputado,  brilhante

Deputado, que depois, lamentavelmente, foi expulso do PT e hoje é Secretário do

Meio Ambiente de São Paulo. Então houve a fusão, e a emenda foi aprovada. Isso

ocorreu no ano 2000 e, de lá para cá, a Emenda nº 29 não prosseguiu mais, nunca foi

regulamentada. Essa é a verdade. E agora houve vontade, disposição e pressão -

principalmente pressão -  do setor  de saúde,  que não aguenta mais;  pressão dos

Prefeitos, que não aguentam mais; e pressão da sociedade brasileira, que não aceita

um sistema de saúde tão falho, tão precário como esse. E aí a emenda foi aprovada.

Mas aprovada como?

Quando a CPMF foi extinta em 2007, o então Senador Tião Viana, do PT do Acre,

apresentou  um  substitutivo  a  essa  emenda,  considerando  que  a  União  deveria

destinar 10% dos seus recursos orçamentários à saúde. Como os Estados têm de

destinar 12% e os Municípios 15%, ele partiu da mesma lógica, como já previa a

emenda  anterior.  O  Senado  aprovou  a  emenda,  que  depois  foi  para  a  Câmara.

Naturalmente,  ela foi  totalmente desvirtuada e não saiu mais de lá.  Agora, sim, o

projeto do Deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul,  foi  aprovado na

Câmara e encaminhado ao Senado. O Senado melhorou bastante a emenda porque

tirou o CSS, que seria uma renovação da CMPF com outra roupagem, e manteve o

Fundeb. Lamentavelmente, retirou os 10% que a União deveria investir.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não tinha ilusão de que a emenda fosse passar

com os 10%. Se a União nunca permitiu que essa emenda fosse votada, imaginem,

se permitiria que ela fosse aprovada com os 10%. Jamais! Esse é o fato. É muito

mais fácil para União determinar ao Estado que pague os 12% e ao Município, os

15%. Para eles não precisa dinheiro novo, basta usar o que já tem. Para União, o que

fez? Ela subiu um pouco o seu nível de recursos orçamentários – é o que está sendo

feito atualmente – e pagará o que gasta no ano, acrescido da variação do PIB dos

dois  últimos  anos.  Portanto,  crescerá  pouco.  Vai  crescer  muito  mais  do  que  os

Estados e normalizará a situação dos Municípios. Hoje a situação é injusta para os

Municípios. Quantos Municípios conhecemos que gastam, sem poder, 25% ou 30%

do seu orçamento.

A  União  é  megalomaníaca.  Vamos  entender  isso.  É  uma  megalomania
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absolutamente  incompreensível.  Ela  fica  com  todos  os  recursos  e  passa  as

obrigações para os Estados e Municípios. Precisamos de uma reforma tributária para

fazer justiça com os nossos Estados e Municípios.

Pois  bem,  a  emenda  foi  aprovada,  o  que  significará,  na  pior  das  hipóteses,  a

definição  do  que  é  saúde:  em  quais  atividades  poderemos  utilizar  recursos

considerados da saúde. Isso foi um avanço, uma vitória. Ninguém poderá dizer que

limpar a rua é saúde e dar merenda escolar também é saúde. Não. Isso acabou.

Saúde  agora  é  para  ações  de  saúde.  Realmente,  isso  será  um  avanço  para  os

Estados. Já procurei uma informação mais precisa, mas ainda não a tenho. Vamos ter

um avanço considerável no Estado para o próximo ano. Vi informações do Ministério

da  Saúde  e  do  Senado  de  que,  ano  que  vem,  passaremos  para

R$87.000.000.000,00.  Portanto,  será  um acréscimo  razoável  para  o  Ministério  da

Saúde.  Aqui,  em  Minas  Gerais,  teremos  um  acréscimo  da  ordem  de

R$700.000.000,00 ou R$800.000.000,00. São valores muito expressivos.

Considero esse passo importante. Vamos parar por aí? Não, de maneira alguma.

Isso corrigirá o problema do SUS? Não. Mas já foi um avanço. A partir do ano que

vem, ficará evidente para todo o País que, se faltar dinheiro para a saúde – e vai

faltar  -,  a responsabilidade será do governo federal.  Precisamos deixar isso muito

claro.  Naturalmente  nem  os  Estados  nem  os  Municípios  poderão  destinar  mais

recursos. Já a União tem muito mais gordura para usar com recursos da saúde, e o

Brasil não pode continuar assim.

Para encerrar minhas palavras, quero lembrar que o Brasil, percentualmente, gasta

com  saúde  menos  do  que  a  média  dos  países  da  África.  Isso  é  gravíssimo.

Precisamos falar mais disso, pois é a realidade. Gastamos menos do que metade dos

países da África. Muito bem! Quero só dar mais uma informação antes de ouvirmos o

Deputado Duarte Bechir.

Gastamos um décimo do que gastam em saúde os países da Europa, que estão

todos quebrados. E vamos querer dizer que nossa saúde é boa? Somos até otimistas

e concordamos com que a saúde avançou, mas ainda há uma pobreza total e uma

absoluta falta  de recursos,  com nossos hospitais sendo sucateados no interior  do

País e sem condições de atender minimamente a nossa população. Ou seja, esse foi
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um passo, com certeza, mas nem de longe será o último.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)  – Caro Deputado Carlos Mosconi,  quero

dizer que às vezes a história é omissa e se esquece de parabenizar quem merece.

De 1995 até hoje, já se passaram longos 16 anos. Nesse tempo, quantas pessoas

deixaram de ser atendidas e morreram? Agora, nesta semana, vemos coroada uma

ideia de V. Exa.: a Proposta de Emenda à Constituição nº 29.

Acredito  que,  como  disse  V.  Exa.,  esse  ainda  não  é  o  melhor  caminho.  Se

compararmos, podemos até dizer que o ano de 2011 está sendo péssimo para o

Brasil,  com  o  fechamento  de  hospitais  e  muitas  pessoas  morrendo  por  falta  de

atendimento. Se o governo federal não quis dar os 10% - lembrando que o Estado dá

12% e o Município 15% - e preferiu dar o que gastou no ano anterior mais a variação

do PIB, significa que nos anos de 2012 e 2013 teremos muita falta no setor de saúde.

Podemos até dizer que ela está empobrecendo, já que o governo federal vai gastar

muito menos do que poderia.

Esse assunto é complexo e gostaria muito de trabalhá-lo em outra oportunidade,

mas neste momento esta Casa não pode deixar de prestar a V. Exa. o merecido

respeito:  o  Deputado  Carlos  Mosconi  é  o  autor  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº  29,  que vai  dar  ao Brasil  uma nova cara na área da saúde.  Não

podemos  negar  isso  e,  se  é  preciso  dar  parabéns,  parabenizamos  V.  Exa.,  que

engrandece este  Parlamento  e  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Hoje,  o  Brasil  respira

aliviado graças a uma lei do nosso querido e bravo Deputado Carlos Mosconi, do Sul

de Minas. Parabéns, Deputado.

O Deputado Carlos Mosconi* – Obrigado, Deputado Duarte Bechir. O aparte de V.

Exa. enriquece o meu modesto pronunciamento e muito me honra.

Termino minhas palavras, meu caro Presidente, manifestando a minha crença de

que as coisas vão melhorar. Espero que no Congresso Nacional, não neste ano, mas

em 2012 ou em 2013,  algum parlamentar  apresente nova emenda que corrija  os

gastos em saúde, o que a União se recusou a utilizar neste momento. Muito obrigado,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura* – Exmo. Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, também quero fazer um breve registro. No meu ponto de

vista, na regulamentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, a emenda da

saúde, houve avanços, embora sem dúvida fosse melhor se tivéssemos conseguido

vincular o gasto da saúde com pelo menos 10% do PIB. Mas, por acordo do Colégio

de  Líderes  e  com a  unanimidade dos  partidos,  a  regulamentação foi  feita  dessa

forma.

O grande avanço é que acabamos com a dúvida e a discussão sobre o que seriam

gastos com a saúde.

A regulamentação deixa claro que gastos com saúde são gastos específicos com o

SUS,  com  profissionais,  com  médicos,  com  remédios  e  com  hospitais.  Isso  nos

mostra  que,  nos  próximos  anos,  teremos  um  cenário  mais  favorável  para  o

investimento na saúde. No caso específico de Minas Gerais, com a regulamentação,

o orçamento da saúde já terá de se completar com R$700.000.000,00, porque aquele

recurso que estava sendo computado como investimento na saúde é decorrente do

saneamento  básico dos investimentos da  Copasa,  e esses recursos não poderão

mais ser computados como investimento em saúde. Sendo assim, trará dinheiro novo

para esse investimento - no caso de Minas, R$700.000.000,00 -, já com a obrigação,

aliás,  de previsão na lei  orçamentária de 2011,  que aprovaremos neste ano para

execução em 2012.

Obviamente que a saúde carece de maiores investimentos em todos os locais por

onde andamos; em todas as cidades e Municípios a demanda ainda é grande. O

grande problema que Prefeitos e Prefeitas vivem é com a saúde pública. Quando se

faz qualquer entrevista com o cidadão, a maioria deles - em torno de 60%, 63% - diz

que  o  problema  central  do  Município  é  a  saúde  pública.  Então,  ter  maiores

investimentos  e  compromissos  orçamentários  é  fundamental.  O  nosso  partido

também  compartilhava  com  a  ideia  de  que  deveria  haver  essa  vinculação  do

percentual mínimo de 10% do PIB, mas, infelizmente, não foi possível chegar a esse

patamar.  O  que  ficou  foi  o  comprometimento  do  investimento  do  ano  anterior,

corrigido pelo percentual do crescimento do PIB. Isso ainda é insuficiente, mas, pelo

menos, avançamos na regulamentação, na clareza, nas normas. Agora não se pode
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mais ter aquela desculpa de não saber se rede de saneamento, rede de esgoto faz

parte da saúde ou não. Não há mais essa dúvida. Saúde é investimento no SUS,

mas, de qualquer forma, essa é uma luta que precisa ainda ser aprimorada. Pelo

menos  foi  um  avanço  construído  pelo  acordo  de  todos  os  partidos,  apesar  de

acreditarmos que é preciso avançar mais. No entanto, o Congresso Nacional cumpriu

sem dúvida alguma a sua função, o seu papel.

Na verdade, Sr. Presidente, neste momento gostaria de fazer uma homenagem a

uma entidade que tem um papel muito importante aqui em Minas Gerais, o Sindicato

dos Metalúrgicos de Betim,  Igarapé e São Joaquim de Bicas. No último domingo

estive na festa dos metalúrgicos. Embora a sede do sindicato seja lá em Betim, ele

tem base em Igarapé e São Joaquim de Bicas, sendo que quase 60% das pessoas

que trabalham na categoria  metalúrgica  moram em Contagem ou Belo  Horizonte.

Portanto, é um sindicato que abrange toda a Região Metropolitana. Como já disse,

domingo  estivemos  na  festa  dos  metalúrgicos,  onde  os  sindicatos  estavam

comemorando 35 anos de fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé

e São Joaquim de Bicas. A festa foi antecipada porque, na verdade, a data oficial do

aniversário é o dia 16 de dezembro, data em que o sindicato completará 35 anos de

existência.  Importante ressaltar  que o  pessoal  estava em um clima de muito  alto

astral, de muita unidade, porque o Sindicatos dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e

São Joaquim de Bicas nessa campanha salarial  de 2011 firmou um dos melhores

acordos  trabalhistas  de  Minas,  talvez  um  dos  melhores  do  Brasil,  graças  à

mobilização dos trabalhadores e graças à força e  unidade da diretoria.  O acordo

firmado neste ano tem previsão de um reajuste salarial de 10%, com um ganho real

de 2,52%.

Além disso, há um reajuste do piso salarial em um percentual de 13% e um abono

garantido para a categoria com patamar mínimo de R$1.000,00, além da garantia de

emprego por 90 dias. Então o sindicato firmou esse bom acordo, fruto da luta dessa

categoria importante aqui em Minas Gerais.

A campanha do sindicato tem um “slogan”  muito interessante,  que é  “A luta do

sindicato  faz  bem  para  a  sociedade”.  Por  quê?  Com  esse  acordo  firmado,  será

injetado com esses reajustes apenas na economia do Município de Betim, para se ter
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uma ideia, um novo investimento da ordem de R$120.000.000,00 por ano. Isso faz

girar a roda da economia, faz aumentar o poder de compra do trabalhador e fomenta

o comércio, não apenas de Betim, mas de Contagem, Belo Horizonte e toda a Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

Quando falo do Sindicato dos Metalúrgicos, falo com muita honra e alegria, pois tive

a oportunidade de ser estagiário até por um ano antes de me formar em advocacia

pela UFMG. Quando me formei, trabalhei lá por quase 15 anos, prestando serviços

no Departamento Jurídico. Nessa oportunidade, conheci de perto uma história e uma

das lutas mais importantes dessa entidade sindical fundamental para Minas Gerais.

O Sindicato foi fundado no dia 16/12/1976, fruto da transformação da Associação

dos  Metalúrgicos  em  sindicato.  Essa  associação  pré-existia  desde  1960,  sendo

reorganizada em 1974. Mas, na verdade, o Sindicato foi formalizado e oficializado em

16/12/1976. É o Sindicato dos Metalúrgicos da Região Metropolitana,  que tem em

torno de 44 mil metalúrgicos na sua base. Essa é uma história bonita, que teve como

marca  principal  a  sua  primeira  greve  em  1978,  que  mobilizou  quase  13  mil

metalúrgicos, na época do auge do ressurgimento do movimento sindical no Brasil,

que tinha como marca não só o ABC Paulista, mas também as greves operárias de

Contagem e a greve dos metalúrgicos de Betim, à época, com a participação das três

principais empresas: a Fiat Automóveis, a antiga Fiat Motors do Brasil - que hoje é

Teksid do Brasil - e a antiga Krupp, que também, na época, tinha grande número de

trabalhadores.

Também, em 1979, uma das greves marcantes dessa categoria tinha como “slogan”

algo muito interessante: “oito ou oitenta, chegou a hora de a onça beber água”. Essa

foi  uma  campanha  salarial  importante,  que  tinha  como  objetivo  alcançar  o  piso

salarial, da época, de Cr$8.000,00 ou um reajuste de 80% dos salários. Aliás, nessa

época, começava aquele ciclo inflacionário vivido pelo Brasil. Essa greve tirou a vida

de  um  jovem  operário  de  22  anos,  Guido  Leão  dos  Santos,  que,  para  fugir  da

repressão ao movimento grevista, atravessou correndo a BR-381 e foi atropelado.

Isso causou um grande sentimento de revolta dos trabalhadores, e a greve ganhou

ainda mais fôlego.

Posteriormente houve a greve de 1984, quando o Tribunal do Trabalho a declarou



1422
____________________________________________________________________________

ilegal, e o Sindicato, mesmo assim, conseguiu mobilizar os trabalhadores com o lema

“Greve legal ou ilegal, a greve vai até o final”.

Posteriormente, no ano de 1987, a Garra Metalúrgica passou a dirigir o Sindicato e

desempenhou um papel importante. Começaram com a greve de 1987 contra o fim

do gatilho salarial, o qual teve como resultado 26,6% de reajuste. Ela ficou conhecida

como  a  Greve  das  Bicicletas,  porque  os  metalúrgicos  de  Betim  começaram  a

participar das assembleias e a fazer passeatas de bicicleta pelas ruas do Município, a

qual  era  o  seu meio  de  transporte  até  as  indústrias.  Essa greve  trouxe avanços

importantes, como o reajuste de 95,5%.

Posteriormente, acompanhei de perto os anos mais difíceis do movimento sindical

entre os metalúrgicos. Foi do final de 1997 até 2000, justamente o período da grande

recessão e do neoliberalismo, em que o Brasil  tinha a moral baixa e a economia

estava em recessão. Em dezembro de 1997, a categoria tinha 24 mil trabalhadores

metalúrgicos com carteira assinada,  e,  em dezembro de 2000, esse número tinha

sido reduzido para 10 mil. Esse foi um período que acompanhei de perto, o período

da grande recessão, do trabalhador cabisbaixo, adoentado, que tinha de recorrer à

Justiça  do  Trabalho  para  receber  direitos  básicos,  como o  acerto,  o  adicional  de

insalubridade  e  de  periculosidade.  Lembro,  como  se  fosse  hoje,  que,  no

departamento jurídico, quando a economia ia mal e os trabalhadores estavam mal, o

serviço  aumentava  muito.  Trabalhava  de  domingo  a  domingo,  com  um  volume

enorme de ações, porque a categoria passou de 24 mil trabalhadores para 10 mil.

Havia dias em que chegávamos lá para trabalhar às 8 horas, e havia audiência que

terminava às 20 horas. Era uma média de 20 a 30 audiências por dia, para cada

advogado. O departamento jurídico, que tinha 3 advogados, no período de recessão

chegou a aumentar o número para 11, a fim de atender à categoria, porque o País ia

muito mal e havia muitos trabalhadores demitidos.

Foi com a luta dos trabalhadores que invertemos esse quadro, com a eleição de

Lula em 2002, e o Brasil voltou a crescer. Hoje a Fiat está em plena expansão, os

trabalhadores estão  sendo contratados,  a economia voltou a crescer  e  fizemos  o

melhor  acordo salarial.  Assim,  o  Sindicato  acredita  que  é  valorizando o  Brasil,  o

desenvolvimento  nacional  e  a  renda  do  trabalhador  que  se  constrói  uma  nação
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soberana,  um Estado forte e Municípios ricos, com geração de emprego e renda,

valorizando o trabalhador, defendendo e ampliando os direitos trabalhistas.

Neste ano, em que o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e São Joaquim

de  Bicas  completa  35  anos,  quero  parabenizar  todos  os  operários  pela  luta  que

desenvolveram nesse período,  sempre defendendo a necessidade do crescimento

econômico,  do  projeto  nacional  de  desenvolvimento,  com distribuição de  renda e

valorização do salário. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, como meu tempo ficou mais curto

hoje, em virtude dos oradores inscritos, vou deixar para outro momento o assunto que

gostaria  de  abordar.  Entretanto,  quero  tratar  de  duas  questões  que  julgo

fundamentais para o andamento dos nossos trabalhos, principalmente porque vamos

votar o Orçamento para o próximo ano. É um tema que ainda não entrou no debate.

Espero  que  tenhamos  um  tempo  maior  para  tratar  do  Orçamento,  da  peça

orçamentária,  estamos finalizando os estudos. Temos até, no máximo, dia 20 para

votar  o Orçamento nesta Casa.  Alguns pontos me preocupam. Gostaria  de expor

minha preocupação não apenas aos Deputados presentes,  mas também ao povo

mineiro, de maneira geral. Ela se refere às verbas destinadas à saúde e à educação.

Pedimos à assessoria que fizesse novamente um estudo sobre se há cumprimento da

legislação federal em relação a esses dois pontos. Infelizmente é praxe do governo

do PSDB, tanto o do ex-Governador Aécio Neves quanto o do Governador Anastasia,

não respeitar os preceitos constitucionais em relação à saúde e à educação.

Quanto  à  saúde,  ouvi  aqui  hoje  a  polêmica,  há  algo  agora  concreto.  Com  a

regulamentação da Emenda à Constituição nº 29, que, em Minas Gerais vem sendo

desrespeitada há muito tempo, porque a regulamentação não tratava da questão da

Copasa, sobre a qual falamos várias vezes: o governo não poderia, como não pode

nem poderá, estabelecer que os recursos da Copasa fossem da União e contabilizá-

los como se os gastos desses recursos pudessem ser na saúde. Por isso corre no

Ministério  Público  ação,  impetrada  pela  Dra.  Joseli,  que  cobra  do  ex-Governador

Aécio Neves 4,3 bilhões de reais da não aplicação do Orçamento do Estado de Minas
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Gerais na saúde pública. A Emenda nº 29 agora foi regulamentada, nos termos que

sempre defendemos. O que isso tem a ver com a discussão do Orçamento para o

próximo ano? É que o Orçamento que veio a esta Casa para aprovarmos tem o

mesmo problema,  o  mesmo defeito  de  sempre.  Só  que  agora  a  regulamentação

dessa  emenda  não  permite  mais  que  o  governo  tergiverse  em  relação  a  esse

assunto. O Orçamento que está nesta Casa tem de ser refeito por meio de emendas.

Portanto, temos de alterar R$700.000.000,00, em nosso Orçamento, que tem de sair

de algum lugar, para ser destinado à saúde pública no próximo ano. Não sei se o

governo  já  fez  um  estudo sobre  isso.  Mas  estamos  de  olho.  É  preciso  alterar  e

remanejar R$700.000.000,00, para atender os preceitos da Emenda nº 29. Não sei se

é disso que alguns Deputados da base de governista estão reclamando. Deveriam

comemorar,  porque serão R$700.000.000,00 a  mais  para  a saúde pública,  que é

deficitária,  que  necessita  desse  recurso.  Seja  de  onde  saia,  é  fundamental  que

tenhamos  mais  recursos  para  a  saúde,  a  educação  e  a  segurança  pública,

estabelecidos na Emenda nº 29, e é assim que tem de ser. Estou ansioso para saber

qual a alteração que o governo fará no Orçamento para respeitar a regulamentação

da Emenda nº 29. Nós, da Oposição, estamos realizando os nossos estudos para

implementar esses R$700.000.000,00 na saúde.

O segundo ponto também diz respeito à educação. Nesse caso, a verba também

não está sendo respeitada.  Há também má-fé por  parte do governo.  Nesse caso

considera-se  o  inativo  como  se  fosse  recurso  financeiro  da  educação  e  não  da

Previdência. Quando se faz o abatimento do inativo, terá de 20 a 21% destinados à

educação e não 25%, porque não se pode colocar o inativo nesse cálculo. Estamos

preparando emendas para a educação também.

Chamo a  atenção  dos  Deputados  e  das  Deputadas  que,  para  a  aprovação  do

Orçamento, temos duas emendas bem claras para serem discutidas, uma para a área

da educação e outra para a saúde. Ambas o governo do Estado nunca respeitou. No

caso da saúde, com a regulamentação da Emenda nº 29, menos ainda. Espero a

contribuição  dos  Deputados,  especialmente  da  Comissão  da  Saúde,  para  serem

vigilantes, para que se acate a regulamentação da Emenda nº 29 a partir de agora.

Em relação à questão da educação - e por aqui termino, Sr. Presidente -, também
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faço  coro  com  o  contido  no  relatório  do  Tribunal  de  Contas  que  nos  chamou  à

atenção. Falo sobre o relatório dos técnicos, porque os Conselheiros acabam votando

politicamente e lá permitem tudo, no que o Deputado Sávio Souza Cruz chama de

Estado de exceção. O Ministério Público, em especial agora o Tribunal de Contas,

neste caso, faz parte do Estado de exceção e tudo aprova. Mas que fique claro que

os técnicos todo ano dizem que está errado. Para a educação temos apenas 21% e

para a saúde apenas 7% a 8%. Espero resolvermos a questão no Orçamento deste

ano, principalmente a partir da regulamentação da Emenda nº 29.

Apresentaremos posteriormente, em nome do PT e do PCdoB, emenda com esse

objetivo.  Convidamos  também  o  PMDB  para  assinar  essas  emendas,  claro,

consultando em especial o Deputado Vanderlei Miranda, para não dizer que falo em

nome do PMDB – quem dera pudesse eu falar  em nome de tão glorioso partido.

Então, convido também o Deputado Vanderlei Miranda para assinar, junto com o PT e

o PCdoB, essas duas emendas para que a saúde e a educação pública tenham, de

fato, o recurso estabelecido nas Constituições Federal e Estadual. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai  suspender  a  reunião  por  duas horas  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr.  Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.)  - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
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Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.160 a 2.170/2011, da

Comissão de Direitos Humanos, e 2.171 a 2.174/2011, da Comissão de Segurança

Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária,

em 7/12/2011, dos Projetos de Lei nºs 49/2011 com a Emenda nº 1, do Deputado

Elismar  Prado,  607/2011 com a Emenda nº  1,  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,

2.191/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.434/2011, do Deputado Duilio de

Castro, 2.578/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.581/2011 com a Emenda

nº 1, do Deputado Bosco, 2.586/2011, do Deputado Deiró Marra, 2.588, 2.589, 2.591

e 2.602/2011 este com a Emenda nº 1, do Deputado Elismar Prado, 2.605/2011, do

Deputado  Dinis  Pinheiro,  2.608/2011  com  a  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Luiz

Humberto  Carneiro,  e  2.611/2011,  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  e  dos

Requerimentos  nºs  1.999/2011,  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  2.012/2011,  do

Deputado Anselmo José Domingos, e 2.021, 2.026, 2.029, 2.038, 2.040 a 2.042 e

2.044/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Política  Agropecuária  -

aprovação,  na  25ª  Reunião  Ordinária,  em  7/12/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.584/2011,  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  e  2.610/2011,  do  Deputado  André

Quintão,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.015,  2.019,  2.020,  2.035,  2.049,  2.050  e

2.052/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Administração  Pública  -

aprovação,  na  23ª  Reunião  Extraordinária,  em 7/12/2011,  dos  Requerimentos  nºs

1.928/2011, da Comissão de Segurança Pública, e 1.946/2011, do Deputado Jayro

Lessa; de Participação Popular (2) - aprovação, na 13ª Reunião Extraordinária, em

6/12/2011, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.470, 1.477, 1.490, 1.533, 1.537,

1.551,  1.554,  1.557,  1.567,  1.595,  1.598,  1.599,  1.609 e 1.618/2011 na forma de

emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  1.471,  1.485,  1.527,  1.619,  1.629  e

1.650/2011 na forma dos requerimentos apresentados,  1.474,  1.486, 1.511,  1.526,

1.529,  1.558,  1.566  e  1.588/2011  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº
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2.520/2011,  1.475,  1.500,  1.501,  1.534,  1.547,  1.601  e  1.635/2011  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e dos requerimentos apresentados, 1.505,

1.555,  1.559,  1.636  e  1.639/2011  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.520/2011  e  dos  requerimentos  apresentados,  1.506  e  1.508/2011  na  forma  de

emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011  e  dos  requerimentos  apresentados,  e

1.519/2011 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e de projeto de lei

apresentado,  e  rejeição  das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.525,  1.564  e

1.660/2011; e aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária, em 30/11/2011, da Proposta

de Ação Legislativa nº 1.528/2011 na forma dos requerimentos apresentados; de Meio

Ambiente  -  aprovação,  na  22ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/12/2011,  dos

Requerimentos nºs 2.014 e 2.051/2011, da Comissão de Participação Popular; e de

Turismo  -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/12/2011,  dos

Requerimentos  nºs  2.022,  2.033,  2.036,  2.039  e  2.054/2011,  da  Comissão  de

Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OFÍCIO

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando sugestão de

emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.355/2011.)

OFÍCIO Nº 14/2011

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando a

estimativa do impacto orçamentário e financeiro do Projeto de Lei nº 2.601/2011. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.601/2011.)
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 34/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 132/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2011, e em observância ao

que determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação de Augusto

Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente da Fundação Ezequiel Dias – Funed.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja presidência foi

indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.

Esta Comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios

da Fundação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação de Augusto Monteiro

Guimarães para o cargo de Presidente da Fundação Ezequiel Dias.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Viana, relator - Ivair Nogueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 635/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.332/2009,  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cooperativa Educacional de Piumhi Ltda. –

Acep –, com sede no Município de Piumhi.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 635/2011 tem como propósito conceder o título de utilidade

pública à Associação Cooperativa Educacional de Piumhi Ltda., que, de acordo com o

art. 2º de seu estatuto, tem como objetivo precípuo a defesa de seus cooperados.

A Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe sobre  a  declaração de utilidade pública,

determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade pública a associação

ou  a  fundação  constituída  com  o  fim  exclusivo  de  servir  desinteressadamente  à

coletividade.

A concessão do referido título a  entidades privadas é uma forma de o governo

apoiá-las  por  prestarem  serviços  necessários  à  comunidade,  como  a  assistência

social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da educação, do

esporte e da cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria,

sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro como

finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o estabelecimento de uma aliança

entre o poder público e a iniciativa privada.

Trata-se,  portanto,  de  um  recurso  de  atuação  social  do  governo.  O  título  é

concedido,  a  princípio,  a  entidades  que  desenvolvam  algum  serviço  considerado

prioritário pelo Estado, implicando uma aliança entre esse e a iniciativa privada. Deve

ser considerada de utilidade pública a instituição que promova ações de relevância

coletiva  visando  ao bem-estar  da  população,  de  forma direta,  buscando atingir  o

maior número de beneficiários, em colaboração com o poder público na busca de

seus objetivos de cunho social.

Portanto, as sociedades cooperativas refogem da classificação imposta pela Lei no

12.972,  de  1998,  que  claramente  arrola  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado

descritas no art. 44 do Código Civil.

A sociedade cooperativa está disciplinada nos arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil,

como parte do Subtítulo II, Da Sociedade Personificada. A Lei Federal nº 5.764, de

1971, por sua vez, define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime

jurídico  das  sociedades  cooperativas.  Em  seu  art.  3º,  estabelece  que  “celebram

contrato  de  sociedade cooperativa  as  pessoas  que  reciprocamente  se  obrigam  a

contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de
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proveito comum, sem objetivo de lucro”. Ainda, em seu art. 4º, define as cooperativas

como “sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza

civil”, constituídas para prestar serviços aos associados, e o § 6º do art. 18 determina

o  arquivamento  de  seus  documentos  na  Junta  Comercial  para  a  aquisição  de

personalidade jurídica.

Trata-se,  portanto,  de  um  tipo  especial  de  pessoa  jurídica,  semelhante  às

sociedades comerciais, pois é voltada para o exercício de atividade econômica.

De fato, o estatuto da entidade em análise, em seu art. 45, determina que as sobras

líquidas  apuradas  no  exercício  serão  rateadas  entre  os  associados  em  partes

diretamente proporcionais ao valor dos serviços usufruídos e operações realizadas

pelos  cooperados,  o  que  contraria  a  natureza  das  entidades  que  possuem  o fim

exclusivo  de  servir  desinteressadamente  à  comunidade,  conforme exige  a  Lei  nº

12.972, de 1998.

Outro ponto em desacordo com o estatuído pelo art. 61 do Código Civil  para as

entidades  que  podem  ser  declaradas  de  utilidade  pública  é  a  destinação  do

patrimônio  na  hipótese de sua dissolução.  No caso de cooperativas,  a  citada Lei

Federal  nº  5.764  prevê,  nos  arts.  68,  VI,  72  e  73,  que  os  cooperados  serão

reembolsados  de  suas  quotas-partes  e,  se  ainda  houver  remanescentes,  serão

destinados ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.

Assim,  a  Cooperativa  Educacional  de  Piumhi  Ltda.  não  se  enquadra  entre  as

entidades beneficiadas pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração

de utilidade pública no âmbito estadual, o que impede a tramitação da proposição em

análise nesta Casa.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 635/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.711/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  do  Bairro  de  Areias,  Ferreiras,  Sertão

Grande, Posses, Capitinga e Flores, com sede no Município de Itapeva.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.711/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos do Bairro de Areias, Ferreiras, Sertão Grande, Posses, Capitinga

e Flores, com sede no Município de Itapeva.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 6º, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  28,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.711/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Cássio Soares – Delvito

Alves - Bruno Siqueira – Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.368/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Escoteiro Papa-Léguas, com sede

no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.368/2011  pretende declarar  de  utilidade  pública  o  Grupo

Escoteiro Papa-Léguas, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. Trata-se

de pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  educacional,

cultural, beneficente e comunitário.

É importante observar que o escotismo é um movimento mundial, que tem como

proposta  o  desenvolvimento  do  jovem  por  meio  de  um sistema de  valores  como

honra, fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Além

disso,  incentiva  a  prática  do  trabalho  em  equipe,  da  vida  ao  ar  livre  e  da

responsabilização do próprio jovem por seu crescimento.

Sob  a  orientação  da  União  dos  Escoteiros  do  Brasil,  a  mencionada  instituição

desenvolve o escotismo e a educação não formal, conscientizando crianças e jovens

quanto à importância do equilíbrio ambiental.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Grupo  Escoteiro  Papa-

Léguas,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.368/2011 em turno

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

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.399/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Infantil  Doutor  Hélio  Tostes,  com sede no Município de

Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.399/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Infantil Doutor Hélio Tostes, com sede no Município de Santa Luzia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 3º, que as

atividades de seus diretores, conselheiros e sócios não serão remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.

20, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere de natureza filantrópica.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.399/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.487/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Lar  Esperança e Amor,  com sede no Município  de

Passa Quatro.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.487/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lar Esperança e Amor, com sede no Município de Passa Quatro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  26,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

qualificada nos termos da Lei Federal 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação

de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, que tenha o mesmo objetivo social da
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entidade dissolvida; e, no art. 31, que as atividades de seus diretores, conselheiros,

associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer forma ou título.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.487/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Esperança e Amor, com sede no

Município de Passa Quatro.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.517/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Romel Anízio, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Ituiutaba, com sede

no Município de Ituiutaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.517/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Ituiutaba, com sede no Município de

Ituiutaba.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 23, § 2º, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de gratificação ou quaisquer vantagens; e, no art. 59, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

qualificada  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  8.742,  de  1993,  que  dispõe  sobre  a

Organização da Assistência Social, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo da

associação dissolvida.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.517/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pacientes  com

Insuficiência Renal Crônica, Doadores e Transplantados de Ituiutaba, com sede no

Município de Ituiutaba.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.626/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
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De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  para  Desenvolvimento  e  Apoio  ao  Potencial  e

Talento, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.626/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

para Desenvolvimento e Apoio ao Potencial e Talento, com sede no Município de Sete

Lagoas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos.

A instituição tem  como objetivos  apoiar  as  pessoas  talentosas  da  comunidade;

promover  a  cultura,  as  artes  e  a  defesa  do  patrimônio  histórico  e  artístico;

desenvolver estudos e pesquisas na área de educação de bem-dotados e talentosos;

manter Centros para Desenvolvimento do Potencial e Talento e Ocupação de Tempo

Livre  –  Cedets  –,  que  oferecerão  práticas  desportivas,  artísticas  e  educacionais

voltadas  para  crianças,  adolescentes  e  jovens;  orientar  as  famílias  de  pessoas

talentosas; implementar programas de ocupação do tempo livre.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.626/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.656/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em cumprimento do disposto no art.153, inciso III, da Constituição do Estado, o

Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 131/2011, o Projeto

de Lei nº 2.656/2011, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento
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Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  23/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,  nos termos  do art.  160 da

Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo de 20

dias para apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental,  não houve

apresentação de emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir

créditos suplementares a dotações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,

no  valor  de  R$46.117.000,00,  para  atender  a  despesas  de  pessoal  e  encargos

sociais,  no  valor  de  R$42.280.000,00,  outras  despesas  correntes,  no  valor  de

R$3.837.000,00 e despesas de investimentos no valor de R$80.000,00.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito  financeiro,  os  créditos  suplementares  destinam-se  a  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento, são autorizados por lei

e abertos por decreto. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis e

será precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no  projeto,  o  crédito  total  a  ser  autorizado destina-se  a

suplementar as seguintes ações:

- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (7006) no grupo de Outras Despesas

Correntes  relativas  ao  pagamento  de  benefícios  previstos  no  art.  39  da  Lei

Complementar 64, de 2002, no valor de R$2.957.000,00;

-  Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (7006)  no grupo de Despesas com

Pessoal e Encargos Sociais relativas ao pagamento de benefícios previstos no art. 39

da Lei Complementar 64, de 2002, no valor de R$10.400.000,00;

-  Direção  Administrativa  (2009)  no  grupo  de  Outras  Despesas  Correntes,  para

pagamento de auxílio-alimentação, no valor de R$800.000,00;

-  Direção da Política Institucional  (2041)  no  grupo de Despesas com Pessoal  e

Encargos Sociais, para pagamento de pessoal ativo, no valor de R$880.000,00;

- Promotoria de Justiça (4493) no grupo de Investimentos, para aquisição de bens
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permanentes, no valor de R$80.000,00;

-  Promotoria de Justiça (4493) no grupo de Despesas com Pessoal  e Encargos

Sociais, para pagamento de pessoal ativo, no valor de R$21.600.000,00;

- Procuradoria de Justiça (4491) no grupo de Despesas com Pessoal e Encargos

Sociais, para pagamento de pessoal ativo, no valor de R$9.400.000,00.

Para atender às despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

-  anulação  de  recursos  ordinários,  recebidos  para  livre  utilização,  no  valor  de

R$8.427.000,00;

- anulação de doações de pessoas ou instituições privadas ou do exterior a órgãos

e entidades do Estado, recebidas para livre utilização, no valor de R$80.000,00;

-  excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados prevista para o

corrente exercício, no valor de R$12.880.000,00;

- aporte de recursos ordinários, no valor de R$24.730.000,00.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária para o corrente exercício não prever autorização para o Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que disciplinam a matéria,

o art. 2º do projeto ressalva que a abertura do crédito observará o disposto nos arts.

19 a 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade

Fiscal, que estabelecem limites para gastos com pessoal. Vale dizer, em linhas gerais,

que a despesa com pessoal ativo e inativo deverá observar os limites estabelecidos

na  referida  lei  federal  e  que  o  aumento  de  despesa  não  afetará  as  metas  de

resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo seus efeitos

financeiros, nos períodos subsequentes, ser compensados por aumento permanente

de receita ou redução permanente de despesa.

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais que disciplinam a

matéria.

Com o objetivo de reparar um erro material, apresentamos emenda ao inciso I do

art. 1º do projeto, onde deve ser substituído o valor de R$3.837.000,00 pelo valor de

R$3.757.000,00.  Deve-se  ressaltar  que  na  exposição  de  motivos  os  valores  de

acréscimo e de dedução das ações relacionadas estão corretos. 
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.656/2011, em

turno único, com a Emenda nº 1 a seguir redigida.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.656/2011

Substitua-se, no inciso I do art. 1º a expressão “no valor de R$3.837.000,00 (três

milhões  oitocentos  e  trinta  e  sete  mil  reais)”  pela  expressão  “no  valor  de

R$3.757.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta e sete mil reais)”.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Rômulo Viegas - Tadeu Martins Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.657/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual localizada no Município de Sete Lagoas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.657/2011 tem como finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Ruth Brandão de Azeredo à escola estadual de ensino médio localizada na

Av. Três, 923, Bairro Cidade de Deus, no Município de Sete Lagoas.

O autor, na mensagem em que encaminha a matéria, destacou que a proposição

tem o  objetivo  de  prestar  homenagem à memória  de  Ruth  Brandão de Azeredo,

professora  e  conferencista  da  Sociedade de São Vicente  de  Paulo,  que também

atuou na administração da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e recebeu o

título de Cidadã Honorária de Curvelo.

Ao longo de sua trajetória,  Ruth Brandão de Azeredo destacou-se como grande

incentivadora das causas sociais, tendo levado benefícios para a população de Sete

Lagoas.

Por seu trabalho pela educação e pelo bem-estar dos setelagoanos, é meritória a



1441
____________________________________________________________________________

iniciativa de dar o seu nome a escola estadual situada no Município de Sete Lagoas.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.657/2011

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.670/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública  o  Centro de Prevenção,  Atividades e  Atendimento  a  Criança,

Adolescentes  e  Idosos  -  Cepacai  -,  com  sede  no  Município  de  São  João

Nepomuceno.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.670/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Prevenção, Atividades e Atendimento a Criança, Adolescentes e Idosos -

Cepacai -, com sede no Município de São João Nepomuceno.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  10, que as atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão
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remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade  pública,

observado o disposto no art. 61 do Código Civil.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.670/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.671/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Serrinha, com sede no

Município de Dom Viçoso.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.671/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro da Serrinha, com sede no Município de Dom

Viçoso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  14,  que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 29, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.671/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.673/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação do Projeto Parceiros do Futuro - Aspaf -, com sede no

Município de Itamonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.673/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Projeto  Parceiros  do  Futuro  -  Aspaf  -,  com sede no Município  de

Itamonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, § 2º, que as

atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, sob qualquer

denominação, forma ou pretexto; e, no art. 34, parágrafo único, que, na hipótese de

sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  benefício  de  entidade

congênere, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.673/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.674/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Picuzinho - AMP -, com sede no

Município de Itamonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.674/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Picuzinho  -  AMP  -,  com  sede  no  Município  de

Itamonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 16, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios,

sob qualquer denominação, forma ou pretexto; e, no art. 31, parágrafo único, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.674/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.676/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Centro  Comunitário  Rural  de  Campo  Redondo,  com  sede  no

Município de Itamonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.676/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Rural de Campo Redondo, com sede no Município de Itamonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.676/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 348/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  348/2011  acrescenta

parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 10.379, de 10/1/91, que reconhece oficialmente no

Estado, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual

codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas e, nos termos da Decisão da Presidência

publicada no “Diário do Legislativo” de 17/6/2011, também à Comissão de Defesa dos
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Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

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

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas também opinou pela aprovação do

projeto de lei em epígrafe na forma do Substitutivo nº 1.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexado o

Projeto de Lei nº 1.655/2011, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara, conforme

determina o art.173, § 2º, do Regimento Interno.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  pretende  alterar  a  Lei  nº  10.379,  de  10/1/91,  que

reconhece oficialmente no Estado,  como meio de comunicação objetiva e de uso

corrente, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras. O

projeto em análise prevê que a produção e a distribuição de material audiovisual e a

difusão  de  programas  educativos,  culturais,  esportivos,  sociais,  artísticos  e

administrativos produzidos pelos  Poderes do Estado,  inclusive pelas  entidades da

administração indireta, incluam um intérprete da Libras. Prevê, ainda, que o intérprete

deverá  atuar  em  todas  as  transmissões  veiculadas  pela  televisão,  inclusive  nos

comerciais.

A lei  que se  pretende  modificar,  além de reconhecer  a  Libras  como linguagem

gestual  oficial,  determina  a  presença  de  intérpretes  dessa língua  nas  repartições

públicas voltadas para o atendimento externo e a sua inclusão no currículo da rede

pública estadual de ensino, nos cursos de magistério e de formação superior  nas

áreas das ciências humanas e médicas e nas instituições que atendem ao aluno com

deficiência auditiva.

No âmbito federal, a Lei nº 10.436, de 24/4/2002, reconhece a Libras como meio

legal de comunicação e determina que o poder público e empresas concessionárias

de serviços públicos garantam formas institucionalizadas de apoio ao uso e difusão

dessa linguagem como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das

comunidades surdas do País.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade da proposição em análise,  mas apresentou o  Substitutivo  nº  1,  por

julgar que o projeto, na forma original, não atendia aos requisitos previstos pela Lei de

Responsabilidade  Fiscal.  O  Substitutivo  nº  1,  nos  moldes  da  legislação  federal,

estabelece, de forma genérica, que os Poderes do Estado, o Ministério Público e o

Tribunal de Contas devem garantir formas institucionalizadas de difusão da Libras nas

suas  produções  audiovisuais.  A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas também opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 348/2011 na forma do

Substitutivo nº1.

No art. 3º da Lei nº 10.379, de 10/1/91, há uma impropriedade terminológica, que é

a expressão aluno “portador” de deficiência. Consideramos a apresentação do projeto

uma  oportunidade  para  saná-la.  Cabe  esclarecer  que  o  termo  “portador”  é

inadequado, pois implica que alguém porta alguma coisa temporariamente e que é

possível se desvencilhar do que é portado tão logo seja possível. Uma deficiência não

pode ser “portada”,  pois,  na maioria das vezes, é algo permanente de que não é

possível  se  desvencilhar.  Para  evitar  a  segregação e  a  exclusão que podem ser

reforçadas  pela  língua,  por  volta  da  metade  da  década  de  1990,  a  terminologia

utilizada passou a ser “pessoa com deficiência”, que permanece até hoje. Pretende-

se,  com  a  expressão,  ressaltar  a  pessoa,  e  não  sua  deficiência,  valorizando-a

independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais.

Apresentaremos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 2 que, além de incorporar

o  conteúdo  do  Substitutivo  nº  1,  com  o  qual  concordamos,  promove  atualização

terminológica do art. 3º e inclui no projeto artigo com a cláusula de vigência.

Conforme determina a Decisão Normativa da Presidência n°12, de 4/6/2003, esta

Comissão deve manifestar-se  também a respeito da proposição anexada. Como o

Projeto de Lei nº 1.655/2011, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara, dispõe sobre

o  mesmo  tema  e  tem  abordagem  idêntica  ao  do  projeto  em  análise,  todas  as

considerações apresentadas neste parecer se aplicam também a ele.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 348/2011,  no 1º

turno,  na  forma do Substitutivo nº  2,  a seguir  apresentado.  Com a aprovação do
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Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece oficialmente no

Estado, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual

codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 2º-A:

“Art.  2º-A – Os Poderes do Estado,  o Ministério  Público e o Tribunal  de Contas

assegurarão o uso e a difusão da Libras nas produções audiovisuais realizadas por

seus órgãos e entidades.”.

Art. 2º – O art. 3º da Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º – Fica incluída no currículo da rede pública estadual de ensino estendendo-

se aos cursos de magistério,  formação superior  nas áreas das ciências humanas,

médicas e  educacionais,  e  às  instituições  que atendem ao aluno com deficiência

auditiva, a Língua Brasileira de Sinais.”.

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

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Adelmo Carneiro

Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 679/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.178/2007,  dispõe  sobre  a  concessão de

incentivos fiscais com o objetivo de estimular o apoio a projetos de assistência social

no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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A requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição foi baixada em

diligência às Secretarias de Estado de Fazenda e de Desenvolvimento Social e ao

Conselho Estadual de Assistência Social, para que se manifestassem a respeito.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresentou,  vem  agora  a  proposição a  esta  Comissão para  receber  parecer

sobre o mérito,  conforme disposto no art.  188, combinado com o art.102, XVI,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para as

empresas  jurídicas  inscritas  na  dívida  pública  que  apoiarem  financeiramente  a

realização de projetos de assistência social no Estado.

A concepção da assistência social como direito de cidadania, de caráter universal,

foi inaugurada pela Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei Federal nº 8.742,

de 7/12/93, a Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. Desde então, a assistência

social  passou  a  se  configurar  como  política  pública  de  proteção  social,  não

contributiva, de responsabilidade do Estado, que visa prover famílias e grupos sociais

específicos  das  garantias  de  sobrevivência,  de  acolhida  e  de  convívio  familiar  e

comunitário, por meio de serviços e benefícios de proteção social hierarquizados em

proteção básica e especial.

A  política  de  assistência  social  organiza-se  a  partir  das  diretrizes  da

descentralização político-administrativa, da participação da população na formulação

da política e no controle público de suas ações, da primazia da responsabilidade do

Estado na condução da política e na centralidade da família na implementação dos

serviços e benefícios. Operacionalmente a política de assistência social é organizada

pelo Sistema Único de Assistência Social – Suas.

De  acordo  com  as  diretrizes  da  descentralização  e  em  consonância  com  o

pressuposto  da  corresponsabilidade  que  perpassa  a  provisão  dos  serviços  de

proteção  social,  a  política  de  assistência  social  é  financiada  com  recursos  dos

orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios. No Suas, o financiamento da

proteção social tem como base os diagnósticos socioterritoriais do Sistema Nacional
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de Informações de Assistência Social, considerando as demandas e prioridades que

se apresentam de forma específica e regionalizada, de acordo com a capacidade de

gestão, de atendimento e de arrecadação de cada Município e região, bem como com

os  diferentes  níveis  de  complexidade  dos  serviços,  por  meio  de  pactuações  e

deliberações estabelecidas entre os entes federados e os respectivos conselhos de

assistência social.  Assim, são constituídos pisos de financiamento dependentes do

tipo de gestão para o qual o Município esteja habilitado   gestão inicial,  básica ou

plena , com repasses fundo a fundo: do Fundo Nacional de Assistência Social ou do

Fundo Estadual de Assistência Social para os respectivos fundos municipais.

Os fundos  de assistência social  em todos os níveis  de  governo,  a  exemplo do

Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –, são a instância de financiamento da

política  socioassistencial  prevista  pela  NOB-Suas.  A  instituição  desses  fundos

caracteriza uma forma de gestão transparente e racionalizadora de recursos, o que

contribui  para o fortalecimento e a visibilidade da assistência social no interior  da

administração  pública,  bem  como  para  o  controle,  pela  sociedade,  de  toda  a

execução financeira.  Conforme o  disposto  na  NOB-Suas,  a  gestão  financeira  “da

Assistência Social se efetiva através desses fundos, utilizando critérios de partilha de

todos  os  recursos  neles  alocados,  os  quais  são  aprovados  pelos  respectivos

Conselhos de Assistência Social”.

O  fundo  de  assistência  social  é,  assim,  a  unidade  orçamentária  da  política  de

assistência social, no qual são alocados os recursos destinados ao financiamento de

todas as ações dessa política, garantindo-se o cumprimento da diretriz de comando

único e de primazia da responsabilidade estatal.

Na ocasião do trâmite do projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e

Justiça, o Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas –, por meio do Ofício nº

295/CEAS/11, encaminhado diretamente ao relator do projeto na referida Comissão,

manifestou-se  favorávelmente  à  proposição,  por  considerar  louvável  a  criação de

mais uma fonte de recurso para financiar a política de assistência social. No ofício

encaminhado,  o Conselho sugeria que o recurso oriundo do incentivo fiscal  fosse

alocado diretamente ao Feas, atendendo às normativas nacionais da política.

Julgamos pertinente a sugestão do Conselho. Entendemos, assim, que o projeto
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em  análise,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  necessita  ser  aprimorado,  para  adequar  a  proposta  de

financiamento das ações socioassistenciais ao previsto pela NOB-Suas, bem como

para conferir maior clareza ao texto e garantir aplicabilidade a seus dispositivos.

Assim, julgamos conveniente propor  alterações no substitutivo apresentado, a fim

de que os incentivos fiscais incidam sobre os créditos tributários inscritos na dívida

ativa, afastando a hipótese de vinculação de receita de impostos, no caso do ICMS,

às despesas, vedada pelo inciso IV do art. 167 da Constituição Federal.

Determinar a incidência dos incentivos sobre os créditos inscritos na dívida ativa se

justifica pelo fato de o art. 17 da Lei nº 14.062, de 20/11/2001, estabelecer prazo para

o Estado recuperar esses créditos, sob pena de prescrição. Além disso, a experiência

tem mostrado que, quando há desoneração fiscal, a arrecadação do Estado relativa à

dívida  aumenta  significativamente.  Entendemos,  por  isso,  que  a  incidência  dos

incentivos sobre os créditos inscritos na dívida ativa não ofende a Constituição da

República nem a Lei de Responsabilidade Fiscal .

As  demais  alterações  propostas  ao  Substitutivo  nº  1  visam  assegurar  que  os

recursos da desoneração fiscal sejam repassados diretamente ao Feas, atendendo

ao disposto  nas normas anteriormente  citadas.  Esse procedimento  é fundamental

para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 679/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a projetos socioassistenciais no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  Poder  Executivo  concederá  desconto  para  pagamento  de  crédito

tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual  e Intermunicipal e de
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Comunicação – ICMS – inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2011, com o

objetivo de estimular o apoio a projetos socioassistenciais no Estado, nas condições

especificadas nesta lei.

Parágrafo único – Entende-se por projeto socioassistencial aquele empreendido por

organização  ou  entidade  não  governamental  de  assistência  social  regularmente

inscrita no Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – , que tenha por objetivo:

I – a proteção da família, da maternidade, da infância, da juventude e da velhice;

II – a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança alimentar e

nutricional sustentável;

III – a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração ao mercado de

trabalho e da capacitação profissional;

IV – a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, considera-se:

I  –  incentivador  o  contribuinte  tributário  ou  a  pessoa  jurídica  que  apoie

financeiramente projeto socioassistencial;

II – executor a organização ou entidade de assistência social promotora do projeto

socioassistencial.

Art. 3º – Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta lei, o executor

deverá comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos:

I – estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois anos;

II – ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;

III – ter devidamente prestado contas ao órgão apropriado do último recurso que

tenha eventualmente recebido do poder público estadual;

IV – não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou bonificações nem

conceder  remuneração,  vantagens  ou  benefícios  a  seus  dirigentes,  Conselheiros,

associados, instituidores ou mantenedores;

V – ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição congênere no caso de

sua dissolução;

VI  –  estar  regularmente  inscrito  no  órgão  estadual  competente  e  que  atenda,

cumulativamente ou não, os objetivos previstos no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º – O crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa até 31 de
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dezembro de 2011, poderá ser quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento)

sobre  o  valor  das  multas  e  dos  juros  de  mora,  desde  que  o  incentivador  apoie

financeiramente projetos socioassistenciais no Estado, nos termos desta lei.

§  1º  –  Para  obter  o  benefício  previsto  no  "caput"  deste  artigo,  o  incentivador,

observados  os  prazos,  a  forma  e  as  condições  estabelecidos  em  regulamento,

deverá:

I – requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II – comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do

valor  dispensado, a título de apoio financeiro a projeto socioassistencial aprovado

pelo Ceas.

§ 2º – A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do § 1º deste artigo

importa confissão do débito tributário.

§ 3º – O repasse de recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo será feito

diretamente pelo incentivador ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas.

§  4º  –  Os  valores  repassados ao Feas  serão destinados  ao financiamento  dos

projetos  socioassistenciais  de  que  trata  esta  lei,  aprovados  pelo  Ceas,  vedada

qualquer outra utilização desses recursos.

§ 5º – Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação desta

lei,  o  projeto  socioassistencial  deverá  ser  previamente  aprovado pelo  Ceas,  após

análise e referendo do Conselho Municipal de Assistência Social, quando for o caso,

na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento.

§ 6º – Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de

que  trata  o  §  3º  poderão,  a  critério  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ser

efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 7º – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito em dívida

ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo

sujeito passivo.

§ 8º – Sobre o valor do desconto de que trata o “caput” deste artigo bem como

sobre  os  valores  repassados  nos  termos  do  §  3º,  não  serão  devidos  honorários

advocatícios.

Art. 5º – O valor dos recursos repassados aos executores será de, no máximo, 90%



1455
____________________________________________________________________________

(noventa por  cento)  do total  dos recursos destinados  ao projeto  socioassistencial,

devendo o executor financiar com recursos próprios ou de terceiros o restante, a título

de contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art.  6º  – É vedado o pagamento de salários  a dirigentes ou de remuneração a

organizações  ou  entidades  de  assistência  social  com  recursos  provenientes  da

aplicação desta lei.

Art. 7º – É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a projetos em que

seja beneficiário o próprio incentivador ou quaisquer de seus sócios.

Parágrafo único – A vedação estabelecida no “caput” estende-se aos ascendentes,

aos  descendentes  até  o  segundo  grau,  aos  colaterais  até  o  quarto  grau  e  aos

cônjuges ou companheiros do incentivador ou de quaisquer de seus sócios.

Art.  8º  –  Na divulgação  de  projeto  financiado  nos  termos  desta  lei,  constará  a

menção do apoio institucional do governo do Estado bem como mensagem alusiva à

educação fiscal, nos termos do regulamento.

Art.  9º  –  O  incentivador  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções

civis,  penais  ou  tributárias  e  do  pagamento,  com  todos  os  acréscimos  legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do “caput” do art. 4º.

Art.  10  –  As  entidades  de  classe  representativas  dos  diversos  segmentos  da

assistência social terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos

projetos financiados nos termos desta lei.

Art.  11  –  O executor  apresentará  ao  Ceas,  no  prazo  de  sessenta  dias  após  a

execução do projeto, prestação de contas detalhada dos recursos recebidos e dos

valores despendidos, de acordo com as normas vigentes que disciplinam a matéria.

§ 1º – O Ceas elaborará parecer sobre a prestação de contas do executor em, no

máximo, quarenta e cinco dias.

§ 2º – A prestação de contas apresentada pelo executor ficará sujeita à apreciação

da Auditoria-Geral do Estado.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.
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Rosângela Reis, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.173/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.698/2009, “dispõe sobre a implantação de

sistema de vídeo e áudio nas viaturas automotivas que menciona”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 7/6/2011, solicitando fosse

a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social e às

Polícias  Civil  e  Militar,  para  que  se  manifestassem  sobre  a  medida  contida  na

proposição.  Tendo  em  vista  o  transcurso  do  prazo  de  suspensão  da  tramitação,

previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o

momento, não nos tenha chegado o resultado da diligência.

Preliminarmente,  cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende obrigar a instalação de câmeras para gravação

de vídeo e áudio nas viaturas policiais. Estabelece, no seu art. 2º, que a instalação

desses equipamentos será feita gradativamente, iniciando-se um ano após a data da

publicação  da  lei,  e  será  feita  de  acordo  com  a  quantidade,  as  prioridades  e  o

planejamento  estabelecidos pelo Comando da Polícia Militar  e pela  Secretaria  de

Estado de Defesa Social. No art. 3º, prevê que as imagens e os sons gerados pelos

equipamentos deverão ser integrados ao sistema de comunicação central dos órgãos

de segurança pública e, no art. 4º, determina o prazo de arquivamento das imagens.

Conforme  salientou  o  autor  da  proposição,  as  polícias  desempenham  funções

essenciais ao Estado e à sociedade. Contudo, “presenciamos uma realidade trágica:

os  criminosos estão se armando de forma cada vez mais aprimorada,  ao mesmo



1457
____________________________________________________________________________

tempo em que são destinados aos nossos policiais equipamentos ultrapassados, de

reduzido  poder  de  fogo”.  Entende  ele  que,  com  a  instalação  dos  citados

equipamentos,  “certamente  a  criminalidade  será  reduzida  em  nosso  Estado”,  na

medida  em  que  contaremos  “com  policiais  motivados  e  equipados  de  forma

adequada”.

É sabido que cabe ao Estado criar condições de segurança para proteção da vida

de  seus  policiais,  notadamente  porque,  no  exercício  de  suas  funções,  são  eles

submetidos a situações em que o risco de vida é iminente. Sabe-se também que a

atuação coordenada e o aparato utilizado por criminosos frequentemente colocam a

polícia em desvantagem. Não há, assim, como negar a importância do monitoramento

por câmeras: quando estrategicamente colocadas, exercem forte efeito intimidativo

sobre marginais,  constituindo, pois, fator  de prevenção e combate à criminalidade.

Além disso, tal monitoramento, uma vez que capta imagens de atos delituosos, auxilia

a  elucidação  da materialidade  e  da  autoria  de  crimes,  sendo  um  instrumento  de

grande valia para a persecução criminal. Vale lembrar, ainda, que, por outro lado, as

imagens podem ser  utilizadas para proteção do cidadão,  que, não raras vezes,  é

vítima de abuso de autoridade por parte de policiais menos preparados. Enfim, não

há como negar o mérito da medida proposta.

No que diz respeito aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição, os quais

compete  a  esta  Comissão  analisar,  não  vemos  óbice  à  deflagração  do  processo

legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que o tema objeto da proposição não se

enquadra  nas  matérias  de  iniciativa  legislativa  privativa  previstas  no  art.  66  da

Constituição Estadual.

Quanto à medida pretendida, numa primeira análise, entende-se que a proposta

encontra  respaldo  no  art.  144  da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  a

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio. Por seu turno, a Constituição mineira estabelece, em seu art. 2º, inciso V,

que é um dos objetivos prioritários do Estado criar condições para a segurança e a

ordem públicas. E o seu art. 10, inciso VI, dispõe que compete ao Estado manter e

preservar  a  segurança  e  a  ordem  públicas  e  a  incolumidade  da  pessoa  e  do
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patrimônio.  Nessa  linha  de  entendimento,  a  medida  prevista  no  projeto  buscaria

densificar os citados dispositivos constitucionais.

Há que se lembrar,  no  entanto,  que as Polícias  Civil  e  Militar  do  Estado – nos

termos do art. 144, § 6º, da Constituição da República e do art. 137 da Constituição

mineira  –  submetem-se  ao  Governador  do  Estado.  Como  órgãos  essenciais  à

preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,

inserem-se na estrutura do Poder Executivo.

Note-se  que  o  art.  90,  inciso  II,  da  Carta  Estadual  determina  que  cabe  ao

Governador do Estado, auxiliado por seus Secretários, o exercício da direção superior

do Poder Executivo. Para tanto, há de ter em conta as prioridades políticas, os fatores

técnicos, o planejamento administrativo e os interesses da comunidade. Assim, não

obstante  seja  nobre  a  intenção  do  parlamentar,  a  matéria  em  questão  deve  ser

submetida ao juízo de discricionariedade do administrador público, no exercício de

sua função administrativa. Como a proposição em tela disciplina matéria estranha às

atribuições  do  Poder  Legislativo,  implica  violação  ao  princípio  da  separação  e

independência entre os Poderes, estatuído no art. 2º da Constituição Federal.

Não bastassem os argumentos aduzidos, é fato que a tecnologia está em constante

aperfeiçoamento. Assim, hoje a câmera de segurança pode ser o instrumento mais

adequado em termos de segurança. Entretanto, amanhã essa tecnologia certamente

tornar-se-á obsoleta, e haverá um novo instrumento, mais moderno, mais eficiente e

com melhor relação custo-benefício. Por isso, a técnica legislativa reza que assuntos

dessa natureza não devem ser disciplinados por meio de lei, instrumento genérico e

abstrato, que deve conter norma de observância compulsória, a vigorar por tempo

indeterminado.

Para  além  das  questões  apontadas,  o  projeto  em  análise  tem  implicações  em

matéria  de  trânsito  e  transporte.  Como  os  meios  de  circulação  e  transporte

interessam a todo o País, a Constituição Federal reservou à União a competência

privativa para legislar sobre a matéria. A União, no exercício da competência que lhe

foi outorgada no art. 22, inciso XI, editou a Lei nº 9.503, de 23/9/97, o Código de

Trânsito Brasileiro - CTB. Este, nos arts. 97 e 98, dispõe que:

“Art. 97 - As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração
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e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas

pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.

Art. 98 - Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da

autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de

suas características de fábrica”.

Verifica-se que, consoante os citados dispositivos e, ainda, o art. 12, inciso I, do

CTB, somente o Contran detém competência para normatizar a matéria em tela.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.173/2011.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.196/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no  995/2007,  tem  por  objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/7/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Em  23/8/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto  baixado  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência

de domínio  pretendida,  e ao  autor,  para  que encaminhasse o  registro do  imóvel,

comprovando que o Estado é seu proprietário.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.
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Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.196/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de São Tomás de Aquino o imóvel com área de 10.000 m2, situado nesse

Município, registrado sob o no 4.814, a fls. 212 do Livro 3-D, no Cartório de Registro

de Imóveis de São Tomás de Aquino.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

destinada  a  atender  a  Escola  Técnica  Agrícola.  Entretanto,  o  autor  da  matéria

informou que essa instituição encerrou suas atividades em 2009 e, em consequência

disso,  solicita  seja  alterada  a  destinação  do  bem  para  o  desenvolvimento  de

programas municipais  voltados  ao  agricultor  familiar,  ao  fomento de viveiros  e  de

hortas agrícolas.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do Estado se, findo o

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

sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 617/2011, se posicionou

contrariamente à pretendida transferência de domínio, porque o imóvel não é, em sua

totalidade, de propriedade do Estado, que detém apenas 2.000m2. Contudo, informou

que cabe ao Município avaliar se tal área atende a suas necessidades.

Consultada a respeito,  a Prefeita de São Tomás de Aquino apresentou cópia do

registro  da  área de 2.000m² pertencente  ao  Estado e  declarou  seu interesse em

receber esse imóvel, uma vez que atende às atuais necessidades do Município.

Diante dessas considerações, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a

Emenda nº 1, que corrige a área a ser doada e identifica corretamente o imóvel, com

base na certidão de registro apresentada.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.196/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Tomás de

Aquino imóvel com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no local

denominado Fazenda Barro Alto, naquele Município, registrado sob o no 5.069, a fls.

260 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis de São Tomás de Aquino.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput' destina-se ao desenvolvimento

de programas municipais voltados ao agricultor familiar e ao fomento de viveiros e

hortas agrícolas.”.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.331/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o Projeto de Lei nº 2.331/2011 proíbe a

comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis no

Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/8/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva proibir a comercialização e o consumo de bebidas

alcoólicas nos postos de combustíveis no Estado.

Nos termos do projeto, a infração a suas disposições acarretaria ao responsável

pelo estabelecimento infrator multa de R$1.500,00. Em caso de reincidência no prazo
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de doze meses, a multa seria aplicada em dobro.

É preciso dizer que foi editada em Minas Gerais a Lei nº 11.547, de 27/7/94, que

proíbe  a  venda de bebidas  alcoólicas em bares,  restaurantes e  estabelecimentos

congêneres localizados às margens das rodovias estaduais. Norma análoga existe no

plano federal. Trata-se da Lei nº 11.705, de 2008, que proíbe a comercialização de

bebidas alcoólicas em rodovias federais.

De  fato,  na  edição  de  um  ato  legislativo  deve-se  ponderar  acerca  da  efetiva

necessidade  da  medida  legal,  bem  como  sobre  a  relação  custo-benefício  que  a

medida enseja, ou seja, é preciso avaliar se os condicionamentos e restrições que a

lei impõe são compensados pelos benefícios que ela acarreta.

No que diz respeito às leis proibitivas de venda de bebidas alcoólicas nas margens

das rodovias, a medida se justifica pelo fato de que, na ausência de tal vedação,

eventualmente  motoristas  em  viagem poderiam,  de  modo irresponsável,  consumir

bebidas durante uma parada, prosseguindo a viagem já embriagados, pondo em risco

a sua própria segurança bem como a dos demais usuários das rodovias.

Do mesmo modo, justifica-se também a proibição da venda de bebidas alcoólicas

nos estádios de futebol, tendo em vista o risco de aumento da violência por conta de

brigas e desentendimentos entre torcedores embriagados.

Nos dois exemplos citados, há uma adequação de meios a fins. A medida legal

restritiva da venda é um meio de se chegar ao fim visado, seja garantir a segurança

nas rodovias, seja nos campos de futebol.

A mesma lógica não se aplica à proposição em exame, ao menos nos moldes em

que se acha redigida. De fato, de nada adiantaria a proibição de venda de bebidas

alcoólicas nos postos de combustíveis, pelo simples fato de que as pessoas poderiam

adquirir tais produtos em outro estabelecimento próximo.

Ademais,  a  bebida  alcoólica  é  um  produto  lícito,  comercializado  em  vários

estabelecimentos, de modo que não faz diferença para o consumidor adquiri-lo em

um posto de gasolina ou em um bar próximo.

O  único  efeito  prático  de  uma  medida  dessa  natureza  seria  eliminar  uma

comodidade  a  mais  dos  cidadãos,  que  é  o  de  adquirir,  no  próprio  posto  de

abastecimento, o produto desejado, sobretudo se considerarmos o fato de que os
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postos  de  combustíveis  têm  apresentado  a  tendência  de  possuírem  lojas  de

conveniência, de modo a facilitar a vida dos cidadãos.

O efetivo combate à embriaguez ao volante, no perímetro urbano, tida como crime

nos termos da legislação pertinente, não se dará por meio de uma norma como a que

se preconiza, mas, sim, por meio da atuação efetiva dos órgãos de fiscalização, de

modo a fazer valer as leis já existentes.

Contudo, diversa é a situação no que concerne aos postos de gasolina situados às

margens das rodovias  estaduais.  Nesse caso a interdição da venda seria cabível.

Como já está em vigor a Lei nº 11.547, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em

bares,  restaurantes  e  estabelecimentos  congêneres  localizados  às  margens  das

rodovias  estaduais,  entendemos  inadequada  a  edição  de  outra  lei  autônoma

instituindo  a  mesma  proibição,  porém  relativa  aos  postos  de  combustíveis.  Em

atenção ao princípio de consolidação das leis, evitando-se a legislação esparsa, seria

o  caso de se modificar  a referida  Lei  nº  11.547 de modo a  introduzir  a  previsão

expressa dos  postos  de  combustíveis  entre  os  estabelecimentos  alcançados  pela

norma. É o que propomos ao final deste parecer por meio do Substitutivo nº 1.

Por outro lado, é sabido que tem sido comum o consumo de bebidas alcoólicas por

jovens em postos de combustíveis no perímetro urbano, de modo que entendemos

necessário fazer incluir na referida Lei nº 11.547 dispositivo proibitivo dessa conduta.

Assim,  restaria permitida a venda de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos,

pelas razões já aduzidas, vedando-se, contudo, o seu consumo nesses recintos.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, esta deflui do disposto no art.

24, inciso XII, segundo o qual compete aos Estados legislar sobre proteção e defesa

da saúde.

De outra parte, inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa que sirva de óbice

a que este Parlamento deflagre o processo de elaboração legislativa sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.331/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a venda de bebidas
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alcoólicas  em  bares,  restaurantes  e  estabelecimentos  congêneres  localizados  às

margens das rodovias estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

I - em postos de combustíveis, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres

localizados nas rodovias estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -;”.

Art. 2º - A Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, fica acrescida dos seguintes arts.

2º-A e 2º-B:

“Art. 2º-A - É vedado o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis

situados em perímetro urbano.

Parágrafo  único  -  Nos  estabelecimentos  referidos  no  “caput”  deste  artigo  é

obrigatória  a  afixação e  a  manutenção,  em locais  de fácil  visibilidade,  de avisos,

placas ou cartazes alusivos à proibição de consumo de bebidas alcoólicas.

Art.  2º-B -  O descumprimento do disposto  no  art.  2º-A sujeita  o  proprietário  ou

responsável pelo estabelecimento privado em que ocorrer a infração às penalidades

previstas nas alíneas “a”, “g”, “i” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de

24 de setembro de 1999.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a multa a que se refere a alínea “m” do

inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 1999, será de 1.000 (mil) a 3.000 (três

mil) Ufemgs, de acordo com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento,

nos termos de regulamento, e será fixada em dobro em caso de reincidência.”.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.437/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei nº 2.437/2011, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, proíbe o

uso de  aparelho  sonoro  ou  musical  no  interior  de  veículos  de  transporte  coletivo

intermunicipal e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo”  de 16/9/2011,  foi  o  projeto encaminhado às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, para receber parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

Conforme explicita a ementa da proposta, a proposição proíbe o uso de aparelhos

sonoros  ou  musicais  no  interior  de  veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal,

ressalvado o uso de dispositivo auditivo pessoal.

No que tange aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos, os quais competem a

esta Comissão analisar, cabe-nos dizer que a competência relativa à matéria é do

Estado,  haja  vista  que  a  ele  compete  prestar  o  serviço  de  transporte  coletivo

intermunicipal.  Nesse sentido, ressalte-se que o princípio fundamental a orientar o

legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da

predominância do interesse. Segundo esse princípio, competem à União as matérias

de predominante  interesse nacional  e aos  Estados as  de  predominante  interesse

regional, restando aos Municípios as de predominante interesse local.

Assim,  compete  à  União  prestar,  direta  ou  indiretamente,  o  serviço  público  de

transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, nos termos do art.

21, XII,  “e” da Constituição Federal.  Por sua vez, a teor do art.  30, V, da mesma

Carta, extrai-se que cabe ao Município prestar o serviço público de transporte coletivo

intramunicipal. De maneira residual ou supletiva, aos Estados membros deferiu-se o

transporte coletivo intermunicipal.

Assim  sendo,  o  Executivo  editou  o  Decreto  Estadual  nº  44.603,  de  2007,  que

”contém o regulamento do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e

metropolitano do Estado de Minas Gerais – RSTC”. A citada norma, em seu art. 85,

XVIII, proíbe o uso de aparelho sonoro durante a viagem, exceto se usado com fones
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de  ouvido  e  sem  incomodar  os  demais  passageiros.  Nesse  decreto,  o  Executivo

tratou  de  maneira  pormenorizada  de  vários  aspectos  do  tema,  como  direitos  e

deveres dos usuários e dos delegatários  do serviço público de transporte coletivo

intermunicipal.

Impende salientar que a matéria, por sua natureza, deve ser tratada em decreto,

uma vez que cabe ao Poder Executivo regulamentar, nos termos do Lei Federal nº

8.987, de 1995,  os serviços públicos estaduais  concedidos a particulares,  sempre

com o fito de aprimorar a sua prestação.

Assim, tendo em vista o fato de que já existe norma tratando da matéria objeto da

proposição,  entendemos que o projeto em estudo não tem como prosperar  nesta

Casa Legislativa.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.437/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - André Quintão - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.438/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 2.438/2011 visa à

criação do projeto Horta na Escola.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/9/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por escopo criar o programa Horta na Escola, com o objetivo de

desenvolver ações para a construção e implementação de hortas nas dependências

das escolas públicas do Estado. De acordo com o projeto, o objetivo primordial do
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programa é otimizar a educação alimentar e possibilitar o contato dos alunos com a

terra e as plantas, valorizando a produção de alimentos livres de agrotóxicos.

Finalmente,  a proposição estabelece que o referido programa será desenvolvido

pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Em que pese a nobre intenção do parlamentar, o instrumento escolhido para sua

materialização é inadequado, porque a matéria não deve ser objeto de lei.

Com efeito, a instituição de programas tem natureza administrativa, razão pela qual

a matéria se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete

prestar  serviços  públicos  ou  de  utilidade  pública,  observadas  as  diretrizes

constitucionais  e  as  normas  aprovadas  pelo  Legislativo.  Assim,  a  criação  de

determinado programa pode ser efetivada mediante ato do Governador do Estado,

sem a necessidade de lei formal para a sua implementação, por se tratar de matéria

afeta às ações do Executivo.

Não obstante, cumpre ressaltar que a criação de hortas escolares não é um mero

procedimento administrativo em que se determina a destinação de um espaço físico -

no  caso  de  ele  existir  no  imóvel  da  escola  -  para  a  plantação  de  hortaliças  e

leguminosas.

Uma horta  escolar  deve integrar  o  projeto  pedagógico  da  unidade de ensino  e

envolver toda a comunidade na sua concepção, implantação e manutenção. Além

disso, deve integrar os processos educativos das diferentes áreas de conhecimento

de forma transversal - como determina a legislação relativa à educação ambiental -,

de maneira adequada ao perfil dos alunos e ao nível de ensino a que pertencem.

A horta, ou qualquer outra intervenção pedagógica no âmbito escolar, deve ser uma

oportunidade de aprendizado, integração e cidadania. E é sempre importante lembrar

que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394, de

20/12/96 - dispõe que os sistemas de ensino deverão conferir progressiva autonomia

às escolas para que determinem quais processos pedagógicos serão priorizados em

razão da realidade de seus alunos e da comunidade de seu entorno.

Então, não é adequado que uma norma abstrata estabeleça que as escolas devem

criar  hortas.  Se  a  comunidade  escolar  entender  que  o  trabalho  com  horta  vai
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beneficiar seu projeto de ensino-aprendizagem, como, de fato, muitas experiências no

Estado assim o indicam, a própria escola pode fazê-lo. Outras unidades de ensino

poderão encontrar outros caminhos para favorecer o êxito escolar de seus alunos.

E  é  essa  liberdade  e  autonomia  que  a  LDB,  como norma geral  de  educação,

confere  às  escolas  e  que  projetos  de  leis  específicos,  ainda  que  muito  bem

intencionados, podem limitar, como no caso da proposição em epígrafe.

Sobre o tema, é relevante mencionar a decisão da Suprema Corte na Ação Direta

de Inconstitucionalidade nº 2329/2010, cuja ementa assim dispõe:

“Adin  nº  2329/AL  -  Alagoas,  Relatora:  Ministra  Cármem  Lúcia.  Julgamento:

14/4/2010

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Alagoana nº 6.153, de 11 de maio

de 2000, que cria o programa de leitura de jornais e periódicos em sala de aula, a ser

cumprido pelas escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas. 1. Iniciativa

privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Estadual  para  legislar  sobre  organização

administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art.

61, § 1º, inciso II, alínea 'e', da Constituição da República, ao alterar a atribuição da

Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de

competências.  3.  Iniciativa  louvável  do  legislador  alagoano  que  não  retira  o  vício

formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade

julgada procedente”.

Como se vê, cabe ao Poder Legislativo fixar regras gerais e abstratas que nortearão

as atividades do Executivo e não dispor, no plano legislativo, sobre matérias que, por

sua natureza, enquadram-se no campo de atribuições do Executivo.

Ressalte-se, por ser oportuno, que no “Portal da Educação”, do “site” da Secretaria

de Estado de Educação,  estão  sendo divulgados  vários  projetos  realizados  pelas

escolas  estaduais  voltados  para  valorização  e  preservação  do  meio  ambiente.

Destaca-se a Escola Estadual Leandro Antonio de Vito, em Uberaba, que criou um

espaço para o plantio de uma horta. Igualmente, na Escola Estadual Maria Lina de

Jesus, em São José do Alegre, os alunos montaram uma horta e os alimentos estão

sendo utilizados na merenda escolar.

Conclusão
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Concluímos,  pois,  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do

Projeto de Lei nº 2.438/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.709/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa,  a  proposição em epígrafe  “define  os

limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos Municípios

de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/12/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposição, os limites e confrontações do Parque Estadual

do Sumidouro, localizado nos Municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, são os

definidos no memorial descritivo constante do Anexo que acompanha o projeto. O art.

2º  declara  de  utilidade  pública  e  de  interesse social  as  propriedades  particulares

situadas dentro dos limites estabelecidos para o parque, e o art.  3º,  por sua vez,

autoriza o Estado, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/6/1941, a promover a

desapropriação dos bens de que trata o art. 2º.

Segundo a justificação do autor, o Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos

Municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, foi criado pelo Decreto nº 20.375, de

3/1/80; entretanto, o citado decreto não definiu os limites e confrontações do parque,

mas delegou tal tarefa a uma comissão especial, que deveria apresentar um projeto

com a sugestão de delimitação. “Em junho de 1980, por meio do Decreto nº 20.598,

foram definidos esses limites, com uma área aproximada de 1.300 ha”.
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Afirma, ainda, o autor: “Em 2008, no curso das discussões para a implantação do

Plano  de  Desenvolvimento  do  Vetor  Norte  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte,  constatou-se a necessidade de se redefinirem os contornos do Parque

Estadual  do  Sumidouro,  com  vistas  a  assegurar  proteção  mais  efetiva  aos

inestimáveis recursos naturais ali existentes. O Decreto nº 44.935, de novembro de

2008, veio atender a essa demanda, promovendo significativa ampliação da área do

parque, que passou a ser de aproximadamente 2.001,9375ha, ou seja, um aumento

de cerca de 800ha em sua área original.  Além disso, elaborado com metodologia

mais avançada que a usada anteriormente, definiu com maior precisão os sítios a

serem protegidos.

Contudo,  ao  promover  tal  ampliação,  reconhecida  por  todos  os  segmentos

envolvidos com a questão como extremamente benéfica e necessária à eficácia da

unidade de conservação, o novo desenho não coincidiu com o antigo, incluindo áreas

que não eram abrangidas anteriormente e suprimindo outras que, dado o seu grau de

antropização, não deveriam ser motivo de proteção integral. Ressalte-se, ainda, que,

apesar de trazer em seu memorial descritivo a totalidade da área a ser protegida, o

instrumento normativo de 2008 não revogou explicitamente o decreto de 1980, o que

vem trazendo insegurança jurídica,  tanto aos proprietários particulares de terras e

benfeitorias existentes no parque e seu entorno, como para aos gestores da unidade

de conservação,  que se veem compelidos a conviver com normas aparentemente

conflituosas.

Este  projeto  de  lei  visa,  então,  a  corrigir  essa  imperfeição jurídica,  de  forma a

compatibilizar a intensa atividade econômica que se observa naquela região com a

efetiva proteção dos recursos ambientais que uma unidade de conservação como o

Parque Estadual do Sumidouro pode oferecer ao patrimônio natural da região.”

Feito esse breve relato, passamos à análise da proposição.

Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  não  vemos  óbice  à  deflagração  do

processo  legislativo  por  iniciativa  parlamentar,  uma  vez  que  o  tema  objeto  da

proposição não se enquadra nas matérias de iniciativa legislativa privativa previstas

no art. 66 da Constituição Estadual. No que se refere à competência legislativa, de

acordo com os incisos VI, VII e VIII do art. 24 da Constituição da República, direito
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ambiental é matéria de competência concorrente. Assim, nos termos dos §§ 1o a 4o

do  mesmo artigo,  a  União  restringir-se-á  a  editar  o  regramento  geral  sobre  esta

temática, cabendo aos Estados membros suplementar essas normas para atender às

suas  particularidades  bem  como  editar  suas  próprias  normas  gerais  em  temas

eventualmente não regulados por lei federal.

Ademais, o “caput” do art. 225 preceitua que “todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O inciso III do §1º do citado

dispositivo,  por  sua  vez,  afirma  que  para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,

incumbe ao Poder  Público definir,  em todas as unidades da Federação,  “espaços

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração

e a supressão permitidas somente através de lei,  vedada qualquer  utilização que

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II,

III  e  VII,  da  Constituição  Federal,  institui  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de

Conservação da Natureza – Snuc – e dá outras providências. Contém, portanto, as

normas gerais sobre a matéria. Cumpre-nos esclarecer que, nos termos do art. 22 da

referida lei,  as unidades de conservação são criadas pelo poder público,  devendo

preceder-se de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar  a

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.

Neste ponto, é importante lembrar que o Parque do Sumidouro, criado pelo Decreto

nº  20.375,  1980,  com  seus  limites  originais  definidos  pelo  Decreto  nº  20.598  do

mesmo ano, está implantado. Assim, conforme salientado na justificação apresentada

pelo  autor,  o  projeto  em  tela  visa  a  encerrar  as  discussões  acerca  dos  limites

territoriais do Parque do Sumidouro, advindas, notadamente, da alteração promovida

pelo Decreto nº 44.935, de 2008. Ressalta-se que os aspectos técnicos pertinentes à

mencionada alteração serão devidamente examinados pela competente comissão de

mérito.

Por fim, o §1º do art. 11 da Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000 – Lei do Snuc –,

estabelece que “o Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as
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áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o

que dispõe a lei”.  O projeto em análise estabelece essa mesma obrigação para o

Poder Executivo, a exemplo do que já ocorrera no art. 4º da Lei nº 15.979, de 2006,

que cria a Estação Ecológica do Cercadinho. Medidas legislativas dessa natureza

sustentam-se  no  que  dispõe  o  art.  8º  do  Decreto-Lei  nº  3.365,  de  1941,  que

regulamenta a desapropriação por utilidade pública, o qual estabelece que o Poder

Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao

Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação.

Em conclusão, o projeto em comento preenche os requisitos formais pertinentes e,

por  conseguinte,  não  encontra  óbice  no  que  concerne  à  sua  constitucionalidade.

Frise-se,  entretanto,  que  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável certamente aprimorará o projeto, tendo em conta o interesse público e as

questões técnicas envolvidas.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.709/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares, relator – Sebastião Costa – Rosângela

Reis – Delvito Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.709/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  define  os

limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos Municípios

de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2011, foi a proposição preliminarmente

examinada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A  proposição  em  análise  pretende  definir  os  limites  do  Parque  Estadual  do

Sumidouro,  localizado nos  Municípios  de  Lagoa  Santa  e  Pedro  Leopoldo,  com  o

objetivo de corrigir a imperfeição jurídica decorrente da edição do Decreto nº 44.935,

de 2008, que redefiniu o perímetro dessa unidade de conservação.

O Parque foi criado, originalmente, em 1980, por meio do Decreto nº 20.375, que

delegou a uma comissão especial a tarefa de definir seus limites. Em junho desse

ano, como relata o autor da proposição, o Decreto nº 20.598 especificou tais limites,

conformando  área  aproximada  de  1.300ha.  Em  2008,  a  propósito  do  Plano  de

Desenvolvimento  do  Vetor  Norte  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  o

Parque foi  ampliado,  em sua área total,  em cerca de 800ha,  conforme o referido

Decreto nº 44.935, ocorrendo a supressão tácita de alguns trechos.

Com o objetivo de solucionar a insegurança jurídica decorrente da atual situação,

em que vigem dois decretos relativos aos limites do Parque, consideramos pertinente

a  aprovação  da  proposição  em  análise,  que  precisa  os  limites  da  unidade  de

conservação, ratificando o memorial descritivo contido no Decreto nº 44.935, de 2008,

como o perímetro oficial do Parque Estadual do Sumidouro.

Contudo, cabe aprimorar a proposta no que toca à técnica legislativa, identificando

as  normas  de  criação  e  alteração  relacionadas  ao  Parque.  Com  esse  objetivo,

apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art.1º da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.709/2011 no 1º

turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Os limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, criado pelo

Decreto nº 20.375, de 1980, e alterado pelos Decretos nos 20.598, de 1980, e 44.935,

de 2008,  localizado nos Municípios  de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, com área

aproximada de 2.001,9375ha, são os definidos no memorial descritivo constante do

Anexo desta lei.”.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Delvito Alves - Ana Maria Resende.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.726/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de resolução em epígrafe institui a Política de

Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no âmbito da

Assembleia Legislativa.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  em 3/12/2011 e examinado preliminarmente

pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto à Mesa da Assembleia para,

nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  sob  exame  tem  a  finalidade  de  instituir  a  Política  de

Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no âmbito da

Assembleia Legislativa, em total consonância com a diretriz central estabelecida para

o  Parlamento  mineiro  no  biênio  2011/2012  de  ser  "a  voz  dos  mineiros  no

enfrentamento das desigualdades e na promoção da cidadania".

Sabe-se que, até o século XVIII, a questão das pessoas com deficiência não era

abordada na esfera pública de forma clara e organizada. A assistência era prestada

informalmente, por pessoas que se compadeciam da situação e agiam por caridade,

e  o  preconceito  contra  o  diferente  predominava.  As  instituições  para  tratar  a

deficiência só começaram a surgir entre o final do século XIX e o início do século XX;

o tratamento, contudo, ainda estava longe de ser o ideal. Via de regra, as pessoas

com deficiência eram internadas nessas instituições e isoladas da sociedade, que não

reconhecia nem assegurava os seus direitos. Pode-se dizer que, somente em 1975,

com  a  aprovação  pela  ONU  da  Declaração  dos  Direitos  da  Pessoa  Deficiente,

começa um período em que vai  se consagrar  o  reconhecimento dos  direitos  das

pessoas com deficiência.

No Brasil, a proteção e a integração social das pessoas com deficiência são direitos

assegurados na Constituição da República de 1988. Desde então, a questão passa a

ser  discutida no âmago da sociedade brasileira,  em várias  frentes de luta,  com o

propósito não só de assegurar medidas de proteção à pessoa com deficiência, mas
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de  reconhecer  seus  direitos,  suas  capacidades  e  possibilidades  de  contribuição,

enfim, de possibilitar  a sua inserção na vida social  de forma plena e efetiva, sem

preconceitos e intolerância.

Hoje,  são  inúmeras  as  leis  que  buscam  assegurar  os  direitos  da  pessoa  com

deficiência. No entanto, diante da dificuldade de aplicação de muitas delas, torna-se

necessária cada vez mais a instituição de políticas públicas e de medidas que visem

à efetiva proteção dos direitos da pessoa com deficiência e à sua integração social.

Consciente,  pois,  de  seu papel  institucional  de encampar as  lutas  reconhecidas

como socialmente relevantes, a Mesa apresenta este projeto de instituição da Política

de Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no âmbito

da  Assembleia  Legislativa,  para  que  esta  Casa  seja  de  fato  “Poder  e  Voz  do

Cidadão".

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.726/2011, no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto de  lei  em epígrafe altera  a  Lei

Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Aprovado no 1° turno com as Emendas nºs 1 a 7, vem agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende aperfeiçoar o Regime Próprio de Previdência

dos  Servidores.  O  Governador  do  Estado,  em  sua  justificação,  afirma  que  a
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proposição  altera  a  legislação  a  fim  de  melhorar  a  distribuição  das  receitas  e

encargos  previdenciários  entre  o  Fundo Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -  e  o

Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg - e propõe, no intuito de

garantir maior celeridade e controle, que os benefícios de licença para tratamento de

saúde, licença maternidade, abono-família e auxílio reclusão sejam suportados pelo

Poder, órgão ou entidade responsável por arcar com as respectivas remunerações.

O Governador ainda afirma que o projeto visa corrigir uma distorção no sistema de

previdência  do  Estado  decorrente  da  edição  da  Lei  Complementar  nº  110,  de

28/12/2009.  Com  o  advento  da  referida  lei,  o  Funfip  assumiu,  adicionalmente  ao

período originalmente previsto pela Lei Complementar nº 64, de 2002, os benefícios

do Funpemg até o ano de 2012, sem, contudo, prever que os montantes relativos à

Compensação Financeira entre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - e o

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais, concernentes a

esses benefícios, fossem destinados ao Funfip.

Em razão dessas alterações, o projeto prevê que, a partir de 2013, a contribuição

do  Estado  ao  regime  próprio  de  previdência  social  recolhida  ao  Funpemg,  que

atualmente é de 22%, passe a ser de 19%.

No primeiro turno, o projeto de lei recebeu as Emendas nos 1 a 4 para adequação

de sua forma à técnica legislativa e as Emendas nos 5 a 7 com vistas a acolher o

conteúdo da proposta de emenda do Governador do Estado, encaminhada a esta

Casa Legislativa por meio da Mensagem n° 154/2011.

No que concerne à competência  desta  Comissão,  ou seja,  quanto à análise da

repercussão  orçamentária  e  financeira  das  proposições,  temos  a  informar  que,

considerando o parecer atuarial que afirma que as alterações propostas no projeto de

lei preservarão o equilíbrio financeiro e atuarial do Funpemg e a exposição de motivos

da Presidente do Ipsemg que afirma que as mudanças propostas ao Plano de Saúde

oferecido pelo Ipsemg constituem uma proposta emergencial para a sustentabilidade

e a manutenção do plano de saúde, concluímos que não existe motivo para impedir a

tramitação da matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
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22/2011, no 2° turno, na forma do vencido em 1° tur no.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Ulysses  Gomes  -

Rômulo Viegas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 6º e os arts. 28, 37, 39, 50 e 56 da Lei Complementar nº

64, de 25 de março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  6º  -  São  benefícios  assegurados  com  recursos  do  Regime  Próprio  de

Previdência Social:

(...)

Art. 28 - (...)

§  1° -  A alíquota  de  contribuição  patronal,  até  31  de  dezembro  de  2012  será

equivalente:

(...)

§ 4º - A partir de 1º de janeiro de 2013, a alíquota patronal é de 19% (dezenove por

cento).

Art. 37 - (...)

§ 1º - Excluem-se do disposto no “caput” as contribuições do servidor aposentado

em cargo efetivo no qual foi provido após 31 de dezembro de 2001 e do beneficiário

de pensão devida pelo falecimento do servidor titular de cargo efetivo provido após 31

de dezembro de 2001, cujo benefício seja arcado com recursos do FUNPEMG, as

quais serão integralmente repassadas ao FUNPEMG a partir de 2013, observado o

disposto no § 3º do art. 28 desta Lei Complementar.

(...)

Art. 39 - Compete ao Estado, por meio do FUNFIP, assegurar:

I - os benefícios de aposentadoria:
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a) ao segurado de que trata o art. 3º, cujo provimento tenha ocorrido até 31 de

dezembro de 2001;

b) ao segurado de que trata o art. 3º, cujo provimento tenha ocorrido após 31 de

dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 31 de dezembro de 2012;

c) aos operários dos Municípios e entidades municipais da administração indireta

inscritos até 18 de dezembro de 1986, previstos na alínea “h” do art. 2° da Lei n°

1.195, de 23 de dezembro de 1954.

II - os benefícios de pensão por morte:

a)  aos  dependentes do segurado de que trata  o  art.  3º,  cujo  provimento  tenha

ocorrido até 31 de dezembro de 2001;

b)  aos  dependentes do segurado de que trata  o  art.  3º,  cujo  provimento  tenha

ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o fato gerador do direito previsto

neste inciso ocorrer até 31 de dezembro de 2012.

c)  aos  dependentes  do  segurado  dos  Municípios  e  entidades  municipais  da

administração indireta,  quando o fato gerador  do direito  previsto neste inciso tiver

ocorrido até 31 de dezembro de 2003.

Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no FUNFIP:

(...)

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9º do art.  201 da

Constituição da República, quando referentes aos segurados cujos benefícios sejam

custeados pelo FUNFIP.

(...)

Art. 56 - O FUNPEMG é constituído pelas seguintes fontes de receita:

(...)

IV - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9º do art. 201 da

Constituição da República, quando referentes aos segurados cujos benefícios sejam

custeados pelo FUNPEMG;”.

Art. 2º - O Anexo a que se refere o art. 37 da Lei Complementar nº 64, de 2002,

passa a vigorar na forma do Anexo desta lei complementar.

§ 1º - As alíquotas constantes na linha correspondente a 2012 do Anexo vigorarão

de 1º de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012.
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§ 2º - As alíquotas constantes na linha correspondente a 2012-A do Anexo vigorarão

de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Art.  3º  -  Aos  servidores  efetivos  e  seus  dependentes,  à  conta  de  recursos  do

respectivo  Poder,  órgão  ou  entidade  responsável  por  arcar  com  as  respectivas

remunerações,  fica  garantida  a  concessão,  conforme  previsto  no  Estatuto  dos

Servidores e legislação correlata vigente, dos seguintes direitos:

I - licença para tratamento de saúde, quando incapacitado temporariamente para o

exercício de suas atividades laborais, nos termos do regulamento;

II  -  licença  maternidade  por  cento  e  vinte  dias,  à  servidora  gestante,  com

remuneração integral, mediante apresentação de atestado médico oficial, bem como

a prorrogação por sessenta dias prevista em legislação específica;

III  -  abono-família,  devido  mensalmente  ao  servidor  de  baixa  renda,  segundo o

estabelecido no art.  13 da Emenda à Constituição da República nº  20,  de 15 de

dezembro de 1998, na proporção do respectivo número de filhos e dos que a ele se

equipararem, com idade igual ou inferior a catorze anos ou inválidos, nos termos do

regulamento;

IV  -  auxílio-reclusão,  devido  aos  dependentes  do  servidor  recolhido  à  prisão  e

reconhecido como de baixa renda, segundo o estabelecido no art. 13 da Emenda à

Constituição da República nº 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline

a matéria.

Art. 4º - À servidora efetiva que adotar ou obtiver guarda judicial de criança para fins

de adoção será concedida licença-maternidade, à conta de recursos do respectivo

Poder, órgão ou entidade responsável pelo pagamento da remuneração da respectiva

servidora, pelo período de:

I - cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade;

II - sessenta dias, se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade;

III - trinta dias, se a criança tiver de quatro a oito anos de idade.

Parágrafo único - O benefício de que trata o “caput” será concedido uma única vez,

quando da formalização da guarda judicial ou da adoção.

Art.  5º - Os §§ 1°,  3°,  4° e 6° do art. 85 da Lei C omplementar n° 64, de 2002,

passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao referido artigo
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os seguintes §§ 1°-A, 1°-B e 1°-C, a seguir:

“Art. 85 (…)

§ 1° - O benefício a que se refere o “caput” será c usteado por meio de contribuição

descontada  da  remuneração  de  contribuição  ou  dos  proventos  do  servidor,  com

alíquota de 3,2% (três vírgula dois por cento) para o segurado e cada um dos seus

dependentes inscritos, ressalvados os filhos menores de vinte e um anos, observados

o limite máximo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o valor mínimo de R$

30,00 (trinta reais) para o segurado ou cada um de seus dependentes, limites esses a

serem reajustados  pelos  índices do  aumento  geral  concedido  ao  servidor  público

estadual.

§  1°-A -  A contribuição  a  que  se  refere  o  §1° incid irá  sobre  o  maior  valor  de

remuneração  de  contribuição ou  de proventos  do  servidor  que  tiver  mais  de  um

vínculo com o Estado.

§  1°-B -  Poderão ser  inscritos  como dependentes,  pa ra  os  fins  previstos  neste

artigo, os filhos com idade superior a vinte e um anos e inferior a trinta e cinco anos, a

requerimento do segurado e mediante o pagamento de contribuição no valor mínimo

estabelecido no § 1°.

§  1°-C  -  O  limite  máximo  de  que  trata  o  §  1° consid erará  o  somatório  das

contribuições do segurado e dos seus dependentes inscritos, exceto os referidos no §

1°-B.

(…)

§ 3° - A contribuição referida no § 1° será acresci da de 1,6% ( um vírgula seis por

cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos sobre o valor que exceder o

limite máximo estabelecido no § 1°.

§  4° -  O  Tesouro  do  Estado  contribuirá  com  o  valor  correspondente  a  50%

(cinquenta  por  cento)  do  somatório  da  contribuição  do  segurado  e  de  seus

dependentes inscritos.

(…)

§  6° -  A  assistência  a  que  se  refere  o  “caput”  será  prestada  pelo  Ipsemg

exclusivamente  aos  segurados  e  seus  dependentes  inscritos,  mediante  a

comprovação do desconto no contracheque do último mês recebido ou do pagamento
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da contribuição diretamente ao Ipsemg até o último dia útil do mês de contribuição,

nos termos de regulamento.”.

Art. 6º - Ficam revogados:

I - os arts. 16, 17, 18, 25 e 70 da Lei Complementar nº 64, de 2002;

II - o inciso III do art. 39, da Lei Complementar nº 64, de 2002;

III - as alíneas “b”, “c” e “e” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 6° da Lei

Complementar n° 64, de 2002;

IV - os §§ 2° e 7° do art. 85 da Lei Complementar n ° 64, de 2002.

Art. 7º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 2° da Lei Complementar n° ,  de de de 2011)

“ANEXO

(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar n° 6 4, de 25 de março de 2002)

* - A tabela a que se refere o art. 2° da Lei Compl ementar n° , de de de 2011, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.079/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  4.792/2010,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade  de  os  estabelecimentos  escolares  disponibilizarem  carteiras

específicas para os alunos com deficiência.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1 , retorna agora a esta Comissão

a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição sob comento,  na  forma do vencido  no  1º  turno,  tem por  objetivo

obrigar os estabelecimentos escolares a oferecer carteiras especiais para os alunos

com deficiência, a fim de criar condições propícias ao aprendizado.

Em seu parecer de 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que,

no âmbito federal,  a Lei nº 10.098,  de 2000,  estabelece normas gerais e critérios
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básicos para a promoção de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida.

Levando-se  em  conta  a  existência  de  lei  estadual  que  trata  do  tema,  aquela

Comissão  entendeu  ainda  que  o  objetivo  da  proposição  poderia  ser  alcançado

mediante a incorporação da norma ao art. 1º da Lei nº 15.816.

Entendemos  que  os  aprimoramentos  feitos  no  projeto  no  1º  turno  muito

contribuíram  para  tornar  seu  texto  mais  adequado ao  ordenamento  jurídico,  bem

como para atender às necessidades dos alunos com deficiência, que passarão a ter

mais uma ferramenta para garantia de seus direitos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.079/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.

PROJETO DE LEI Nº 1.079/2011

(Redação do Vencido)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, que estabelece

critério para a concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – Para atender  ao disposto no "caput",  os ambientes escolares

deverão dispor de espaços, mobiliários e equipamentos adequados.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe institui a Taxa de

Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,
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Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  –  TFRM  –  e  o  Cadastro

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

Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – Cerm.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

Comissão a fim de receber parecer  para o 2º  turno,  conforme dispõe o art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é instituir a Taxa de Controle, Monitoramento e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários – TFRM –, com a finalidade de custear o exercício do poder de

polícia  exercido  pelos  diversos  órgãos  e  instituições  do  Estado  relativamente  ao

controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração

e aproveitamento de recursos minerários no território mineiro. A taxa incidirá sobre a

atividade minerária de bauxita, metalúrgica ou refratária; de terras-raras e de minerais

ou minérios que sejam fonte, primária ou secundária, direta ou indireta, imediata ou

mediata,  isolada  ou  conjuntamente  com  outros  elementos  químicos,  de  chumbo,

cobre, estanho,  ferro, lítio,  manganês, nióbio, níquel,  ouro, tântalo, titânio, zinco e

zircônio. O valor da TFRM corresponderá a uma Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais – Ufemg – vigente na data do vencimento por tonelada extraída. No exercício

de 2011, a Ufemg equivale a R$2,1813, correspondendo a R$2,3291 no exercício de

2012. O projeto define o contribuinte da TFRM, estabelece hipóteses de isenção, as

competências  dos órgãos responsáveis  pelo  exercício  do poder  de  polícia e  pelo

apoio operacional,  o prazo de recolhimento, parâmetros para apuração do valor a

recolher e penalidades.

A  proposição  visa  também  à  instituição  do  Cadastro  Estadual  de  Controle,

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

Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  –  Cerm  –,  com  o  objetivo  de  manter  e

consolidar  dados  para  a  obtenção  de  informações  que  subsidiarão  decisões  de

políticas públicas relativas à exploração e aproveitamento de recursos minerários no

Estado. São obrigadas a se inscreverem no cadastro as pessoas, físicas ou jurídicas,
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que  estejam,  a  qualquer  título,  autorizadas  a  realizarem  a  pesquisa,  a  lavra,  a

exploração ou o aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Entre as alterações promovidas no 1º turno, destaca-se a ampliação do limite de

isenção da TFRM, que passa a ser de 1.650.000 Ufemgs de receita bruta anual.

Pretende-se também ajustar o dispositivo relativo a multas por falta de pagamento da

taxa,  por  pagamento  a  menor  ou  intempestivo,  em  caso  de  ação  fiscal  ou  de

pagamento parcelado da multa, em relação à legislação tributária vigente, bem como

deixar  claro  que  a  penalidade  devida  pela  não  inscrição  no  Cerm  no  prazo

estabelecido  será  aplicada  tanto  pelo  descumprimento  do  prazo  quanto  pelo

descumprimento  de  intimação.  Excluem-se  da  incidência  da  taxa  os  minerais  ou

minérios  que sejam  fonte,  primária  ou  secundária,  direta  ou  indireta,  imediata  ou

mediata, isolada ou conjuntamente com outros elementos químicos, de nióbio e ouro,

sendo também esclarecido que a TFRM não incide sobre o estéril. São incluídos a

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam -, o Instituto Estadual de Florestas –

IEF - e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam – entre os órgãos e entidades

responsáveis pelo exercício do  poder de polícia.  Outra modificação dispõe que se

considera  ocorrido  o  fato  gerador  da  TFRM  no  momento  da  venda  ou  da

transferência, entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, do mineral ou

minério extraído. São ainda estabelecidas condições para a fruição da isenção e a

forma de apuração do valor da taxa.

Ratificamos  o  entendimento  desta  Comissão  no  1º  turno,  considerando  que  as

medidas propostas são relevantes para o controle, o monitoramento e a fiscalização

da atividade minerária e que uma das principais contribuições se refere ao melhor

aproveitamento  dos  nossos  recursos  minerais.  Como  os  recursos  minerários

destinados  à  industrialização  no  Estado  são  isentos  da  taxa,  incentiva-se  o

aproveitamento desses recursos pela indústria mineira, aumentando o valor agregado

desses produtos, com efeitos positivos para a economia do Estado.

Cabe, por fim, propor alteração no vencido no 1º turno com o intuito de corrigir, na

cláusula de vigência, a remissão aos artigos que deverão respeitar  o princípio da

anterioridade de exercício e nonagesimal.

Conclusão
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Pelo exposto,  opinamos pela  aprovação  do Projeto de Lei  nº  2.445/2011 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 22 do vencido no 1º turno a seguinte redação:

"Art. 22 – Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos

relativamente aos arts. 2º a 14 e 19 no exercício financeiro subsequente, observado o

disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.".

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana  -

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

(Redação do Vencido)

Institui  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM – e o

Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – Cerm.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários

e  sobre  o  Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários.

CAPÍTULO II

DA TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS

MINERÁRIOS – TFRM

Art.  2º  -  Fica  instituída  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários

- TFRM -, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao

Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, realizada
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no Estado, dos seguintes recursos minerários:

I - bauxita, metalúrgica ou refratária;

II - terras-raras;

III - minerais ou minérios que sejam fonte, primária ou secundária, direta ou indireta,

imediata ou mediata, isolada ou conjuntamente com outros elementos químicos, de

chumbo,  cobre,  estanho,  ferro,  lítio,  manganês,  níquel,  tântalo,  titânio,  zinco  e

zircônio.

Art.  3º - O poder de polícia de que trata o art.  2º será exercido pelos seguintes

órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, para:

a)  planejamento,  organização,  direção,  coordenação,  execução,  controle  e

avaliação das ações setoriais relativas à utilização de recursos minerais e à gestão e

ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição

e comércio de bens minerais;

b) registro, controle e fiscalização das autorizações, licenciamentos, permissões e

concessões  para  pesquisa,  lavra,  exploração  e  aproveitamento  de  recursos

minerários;

c)  controle,  monitoramento  e  fiscalização  das  atividades  de  pesquisa,  lavra,

exploração e aproveitamento de recursos minerários;

d) defesa dos recursos naturais;

II - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad

-, Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam -, Instituto Estadual de Florestas –

IEF -,  Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam -,  que compõem o Sistema

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema -, para:

a) aplicação das normas de preservação, conservação, controle e desenvolvimento

sustentável dos recursos ambientais, entre os quais figuram o solo e o subsolo, e zelo

por sua observância, em articulação com outros órgãos;

b)  identificação  dos  recursos  naturais  do  Estado,  compatibilizando  as  medidas

preservacionistas  e  conservacionistas  com  a  exploração  racional,  conforme  as

diretrizes do desenvolvimento sustentável;

c) planejamento, organização e promoção das atividades de controle e fiscalização
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referentes ao uso dos recursos ambientais do Estado, entre os quais figuram o solo e

o subsolo;

d) defesa do solo e dos recursos naturais;

III - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, para

promover o levantamento sistemático de oferta e demanda de ciência e tecnologia no

Estado  e  difundir  informações  para  órgãos  e  entidades  cujas  atividades  se

enquadrem em sua área de competência.

Parágrafo único - No exercício das atividades relacionadas no “caput”, a Sede, a

Semad, o IEF, a Feam, o Igam e a Sectes contarão com o apoio operacional dos

seguintes órgãos e entidades da administração estadual, observadas as respectivas

competências legais:

I - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;

II - Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -;

III – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -;

IV – Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -;

V – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -;

VI – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec.

Art. 4º – Considera-se ocorrido o fato gerador da TFRM no momento da venda ou

da transferência, entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, do mineral

ou minério extraído.

Art. 5º - A TFRM não incidirá sobre o estéril.

Art. 6º – São isentos do pagamento da TFRM:

I – os recursos minerários destinados à industrialização no Estado, salvo quando

destinados a acondicionamento, a beneficiamento ou a pelotização, sinterização ou

processos similares;

II – a empresa com receita bruta anual igual ou inferior a 1.650.000 Ufemgs (um

milhão seiscentas e cinquenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§  1º  -  Para  fins  de  aplicação da isenção  de  que trata  o  inciso  I  do  “caput”,  o

contribuinte deverá obter, a cada operação de venda, declaração do adquirente de

que o mineral ou minério será aplicado em processo de industrialização no Estado

não caracterizado como acondicionamento, beneficiamento, pelotização, sinterização



1488
____________________________________________________________________________

ou processos similares, responsabilizando-se pelo recolhimento do tributo em relação

à quantidade que não for destinada à industrialização.

§ 2º - Em substituição à declaração referida no § 1º, o adquirente de mineral ou

minério  poderá  obter  regime  especial  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,

hipótese em que as vendas a ele destinadas ocorrerão com a isenção da TFRM,

assumindo o requerente a responsabilidade pelo recolhimento do tributo em relação à

quantidade que não for destinada à industrialização.

§  3º  -  Na  hipótese  de  aquisição  de  mineral  ou  minério  por  estabelecimento

acondicionador,  beneficiador,  pelotizador,  sinterizador  ou  que  realize  processos

similares, para posterior revenda para industrialização, a isenção de que trata o inciso

I do “caput” dependerá de regime especial junto à Secretaria de Estado de Fazenda,

assumindo os adquirentes a responsabilidade pelo recolhimento do tributo em relação

à quantidade que não for posteriormente destinada à industrialização.

§ 4º - O regulamento disporá sobre:

I – o modelo e a forma de entrega da declaração de que trata o § 1º;

II  –  a forma,  condições e prazos para a concessão do regime especial  de que

tratam os §§ 2º e 3º.

§  5º  -  Para  os  efeitos  do  disposto  no  inciso  I,  considera-se  beneficiamento  a

fragmentação,  cominuição,  redução de tamanho,  britagem, briquetagem, moagem,

pulverização,  classificação,  peneiramento,  aglomeração,  concentração,  seleção,

separação  por  qualquer  método,  catação,  flotação,  levigação,  homogeneização,

desaguamento,  desidratação,  sedimentação,  centrifugação,  filtragem,  secagem  e

outros processos de beneficiamento de minerais ou minérios.

Art. 7º – Contribuinte da TFRM é a pessoa, física ou jurídica, que esteja, a qualquer

título, autorizada a realizar a pesquisa, a lavra, a exploração ou o aproveitamento de

recursos minerários no Estado.

Art.  8º  – O valor da TFRM corresponderá a 1 (uma) Ufemg vigente na data do

vencimento por tonelada de mineral ou minério bruto extraído.

§ 1º – No caso de a quantidade extraída corresponder a uma fração de tonelada, o

montante devido será proporcional.

§ 2º  -  Para fins de determinação da quantidade de mineral ou minério extraída
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sujeita  ao  recolhimento  da  TFRM,  será  considerada  a  quantidade  indicada  no

documento fiscal relativo à venda ou à transferência, ainda que se trate de mineral ou

minério  submetido  a  processo  de  acondicionamento,  beneficiamento,  pelotização,

sinterização ou processos similares.

§ 3º - Para fins do disposto no § 2º, na hipótese de venda de mineral ou minério em

estado  bruto  entre  estabelecimentos  mineradores,  a  quantidade  indicada  no

documento  fiscal  será  reduzida  ao  percentual  equivalente  de  teor  da  substância

contida no mineral ou minério, na forma do regulamento.

§ 4º - Na hipótese de ser apurado, no mês, valor a recolher inferior a 100 (cem)

Ufemgs, o recolhimento será transferido para o mês ou meses seguintes até que seja

alcançado o valor mínimo de recolhimento.

Art. 9º – A TFRM será apurada mensalmente e recolhida até o último dia útil do mês

seguinte à  emissão do documento fiscal  relativo à saída do recurso minerário do

estabelecimento do contribuinte,  nas hipóteses de venda ou de transferência para

estabelecimento de mesma titularidade situado em outra unidade da Federação.

§ 1º – Para a apuração mensal do valor da TFRM, o contribuinte:

I – considerará a quantidade de mercadoria indicada nos documentos fiscais a que

se refere o “caput” para os fins de determinação da quantidade de mineral ou minério

em tonelada ou fração desta; e

II – deduzirá da quantidade apurada na forma do inciso I a quantidade de mineral

ou minério adquirida pelo estabelecimento no mês, na forma do regulamento.

§ 2º - Para fins do disposto nos incisos I e II do § 1º deste artigo, na hipótese em

que a aquisição ou a venda do mineral ou minério ocorrerem em estado bruto, as

quantidades a serem consideradas observarão o disposto no § 3º do art. 8º.

§ 3º - Na hipótese de transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade

no Estado, a apuração do valor da TFRM a ser recolhida será efetuada de forma

global pelo estabelecimento que realizar a venda ou a transferência interestadual.

Art.  10  –  A  falta  de  pagamento  da  TFRM  ou  seu  pagamento  a  menor  ou

intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor da taxa devida,

nos seguintes termos:

I – havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios, observado o
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disposto no § 1º, será cobrada multa de mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de atraso, até o

trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia

de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;

II – havendo ação fiscal, será cobrada multa de 50% (cinquenta por cento) do valor

da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias contados do recebimento do auto de infração;

b) a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto na alínea "a" e até trinta dias contados do recebimento do auto

de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após

o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§  1º  –  Na  hipótese  prevista  no  inciso  I  do  “caput”,  ocorrendo  o  pagamento

espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando houver ação

fiscal.

§ 2º – Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:

I – de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto no inciso I do

“caput”;

II  – reduzida em conformidade com o inciso II do “caput”, com base na data de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.

§  3º  –  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores

restabelecidos em seus percentuais máximos.

Art. 11 – Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida quem

utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento da TFRM com

autenticação falsa.

Art. 12 – Sem prejuízo do recolhimento do tributo devido e das multas previstas no

art. 10, sujeita-se à multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da taxa devida

quem prestar de maneira falsa, ainda que parcialmente, a declaração de que trata o §
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1º do art. 6º.

Art. 13 – Os contribuintes da TFRM remeterão à SEF, na forma, prazo e condições

estabelecidos em regulamento, informações relativas à apuração e ao pagamento da

TFRM.

Parágrafo único – A falta de entrega das informações a que se refere o “caput”

sujeita o infrator à multa de 15.000 (quinze mil) Ufemgs por infração.

Art. 14 – A fiscalização tributária da TFRM compete à SEF, cabendo à Sede, no

exercício de suas atribuições legais, exigir a comprovação do seu pagamento.

Parágrafo único – Constatada infração relativa à TFRM, cabe ao servidor fiscal da

SEF lavrar auto de infração para a formalização do crédito tributário, assegurada a

ampla defesa, observada a tramitação e os procedimentos previstos na legislação

tributária, naquilo que for aplicável.

CAPÍTULO III

DO CADASTRO ESTADUAL DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO

DE RECURSOS MINERÁRIOS - CERM

Art.  15  -  Fica  instituído  o  Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários - Cerm -, de inscrição obrigatória para as pessoas, físicas ou

jurídicas, que estejam, a qualquer título, autorizadas a realizarem a pesquisa, a lavra,

a exploração ou o aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Parágrafo único - A inscrição no cadastro não estará sujeita ao pagamento de taxa

e terá o prazo e os procedimentos estabelecidos em regulamento.

Art. 16 - As pessoas obrigadas à inscrição no Cerm, observado o prazo, a forma, a

periodicidade e as condições estabelecidas em regulamento, prestarão informações

sobre:

I - os atos de autorização, licenciamento, permissão e concessão para a pesquisa,

a  lavra,  a  exploração  e  o  aproveitamento  de  recursos  minerários,  seu  prazo  de

validade e as condições neles estabelecidas;

II  -  a  condição efetiva  de  fruição  dos  direitos  de  pesquisa,  lavra,  exploração e

aproveitamento de recursos minerários;
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III - o início, a suspensão e o encerramento da efetiva pesquisa, lavra, exploração e

aproveitamento de recursos minerários;

IV - as modificações nas reservas minerais;

V - o método de lavra, transporte e distribuição dos recursos minerários extraídos;

VI - as características dos recursos minerários extraídos, inclusive o teor mínimo

aproveitável, e a relação estéril/minério;

VII - a quantidade e a qualidade dos recursos minerários extraídos;

VIII - a destinação dada aos recursos minerários extraídos;

IX - os valores recolhidos a título da Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Minerais - CFEM -, de que trata a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro

de 1989, bem como as informações necessárias ao seu cálculo e à comprovação de

seu recolhimento;

X  -  o  número  de  trabalhadores  empregados  nas  atividades  de pesquisa,  lavra,

exploração  e  aproveitamento  de  recursos  minerários,  bem  como  as  respectivas

idades, remunerações médias, qualificação profissional e grau de instrução;

XI - o número de trabalhadores empregados nas demais atividades (administrativas

e outras) e as respectivas idades, remunerações médias, qualificação profissional e

grau de instrução;

XII  -  as  necessidades  relacionadas  à  qualificação  profissional  e  às  exigências

tecnológicas  e  de  infraestrutura  para  aprimoramento  e  aperfeiçoamento  das

atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários;

XIII - outros dados, indicados em regulamento.

Art.  17  -  A  Subsecretaria  de  Desenvolvimento  Minerometalúrgico  e  Política

Energética, da Sede, administrará o Cerm.

Art. 18 – As pessoas obrigadas a se inscreverem no Cerm que não o fizerem no

prazo  estabelecido  em  regulamento  ficarão  sujeitas  ao  pagamento  de  multa

equivalente  a  15.000  (quinze  mil)  Ufemgs  por  decurso  do  prazo  estabelecido  na

legislação e por intimação não atendida.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 – Os recursos arrecadados relativos à TFRM serão destinados aos órgãos e
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entidades da administração estadual mencionados no art. 3º.

Art. 20 – Os valores recolhidos a título de multa a que se refere o art. 18 serão

destinados à Sede.

Art.  21  –  Para  os  fins  desta lei,  as  expressões  “recurso  minerário”,  “mineral”  e

“minério” são equivalentes.

Art.  22 – Esta lei  entra em vigor  na data de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente aos arts. 2º a 11 e 16 no exercício financeiro subsequente, observado o

disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.449/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e

fixa prazo mínimo para alienação de veículos automotores apreendidos ou removidos.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nº 1, 4, 6, 7, 8

e 9, a proposição retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  pretende  atualizar  os  valores  e  modificar  os  critérios  de

cobrança da Taxa de Segurança Pública - TSP -  devida na remoção e estada de

veículos  automotores;  criar  taxa  sobre  a  disponibilização  de  acesso  a  sistema

informatizado mantido ou controlado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais

- Detran-MG - a entidades a ele formalmente vinculadas e estabelecer prazo de 90

dias para a alienação dos veículos apreendidos ou removidos.

Com relação à taxa devida pela remoção e pela estada de veículos apreendidos, a

proposição leva em consideração o tamanho desses veículos e prevê a atualização

dos  valores  cobrados  por  tais  serviços,  com  o  argumento  de  que  se  encontram

defasados  em  comparação  aos  preços  de  mercado  para  os  serviços  de

estacionamento e remoção (reboque) de veículos. Desse modo, do veículo com peso

bruto total igual ou superior a 3.500kg serão cobradas 73 Unidades Fiscais do Estado
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de Minas Gerais - Ufemgs - por apreensão e 13 Ufemgs por dia de estada. O veículo

com peso bruto total inferior a 3.500kg pagará 55 Ufemgs por apreensão e 10 Ufemgs

por dia de estada. No caso de motocicleta e outros veículos de duas ou três rodas, o

valor a ser cobrado será de 40 Ufemgs por apreensão e 7 Ufemgs por dia de estada.

A criação de outra modalidade da TSP, que será de três Ufemgs, é justificada pela

possibilidade de melhoria  da  estrutura  de  atendimento  ao  público  do  Detran-MG,

permitindo celeridade e segurança nos procedimentos sob sua responsabilidade. A

taxa será cobrada das entidades que estão formalmente vinculadas ao órgão, por

meio  de  autorização,  de  permissão,  de  concessão  ou  de  credenciamento,  ou

submetidas a seu poder de polícia,  e que têm acesso a sistema informatizado do

Departamento.

Foram  aprovadas  inúmeras  alterações  no  1º  turno.  Entre  elas,  destaca-se  a

redução de alguns dos valores da taxa cobrada pela estada de veículo apreendido e

pela remoção de veículo e a concessão de isenção ao microempreendedor individual

da taxa de expediente cobrada pela emissão de nota fiscal avulsa. Foi proposta a

instituição de taxa pela prestação do serviço de emissão, processamento e cobrança

de documento de arrecadação do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos

Automotores  de  Vias  Terrestres  -  DPVAT -  e  de  taxa  de  fornecimento  de  dados

cadastrais dos proprietários de veículos automotores para fins de cobrança desse

seguro,  bem  como a  criação  de  modalidade  da  taxa  de  expediente  devida  pelo

fornecimento de arquivos digitais relativos a documentos solicitados pelo contribuinte.

Também  procedeu-se  à  correção  de  erro  material  no  comando  do  art.  1º  do

Substitutivo nº 1, à adaptação das taxas relativas à utilização de ECF à sistemática de

autorização eletrônica e ao aprimoramento da redação da taxa relativa à análise em

pedido de cadastramento de programa aplicativo fiscal.

Consideramos justo o projeto, tendo em vista o novo critério proposto para a Taxa

de Segurança Pública cobrada pela estada de veículo apreendido e pela remoção de

veículo e a nova taxa, que corresponde à contrapartida de um serviço estatal que já

vinha sendo prestado, com custos para o erário, e que era utilizado nas atividades

remuneradas de entidades vinculadas ao Detran-MG. Já o prazo estipulado para a

alienação de veículos apreendidos ou removidos reforça o disposto na norma federal
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em  vigor.  Somos  favoráveis  às  mudanças  aprovadas  no  1º  turno,  uma  vez  que

aprimoraram as normas atinentes às taxas estaduais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.449/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Antônio  Júlio,  relator  -  Doutor  Viana  -  Ulysses  Gomes  -

Rômulo Viegas.

PROJETO DE LEI Nº 2.449/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  fixa  prazo  para  alienação  de  veículos

automotores apreendidos ou removidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 3º do art. 89, os §§ 7º e 8º do art. 90, o parágrafo único do art. 94, o §

3º do art. 96, o § 2º do art. 116 e os §§ 1º e 2º do art. 118 da Lei nº 6.763, de 1975,

passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 118 acrescido do seguinte §

3º:

“Art. 89 – (...)

§ 3º – Em nenhuma hipótese haverá cobrança cumulativa das taxas previstas nos

subitens 2.44 e 2.45 da Tabela A e 5.13 e 5.14 da Tabela D, autorizada a exigência de

uma delas  apenas,  conforme o serviço  a que se refira  e órgão que efetivamente

prestá-lo, no momento da ocorrência do fato gerador.

(...)

Art. 90 – (...)

§ 7º – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere o subitem

2.45  da  Tabela  A anexa  a  esta  lei  a  sociedade  seguradora  beneficiada  sem  a

comprovação do pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 8º – O custo das taxas previstas nos subitens 2.44 e 2.45 da Tabela A anexa a

esta lei não poderá ser acrescido ao valor do Seguro de Danos Pessoais Causados

por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT - nem poderá ser repassado ao
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proprietário do veículo automotor.

(...)

Art. 94 – (...)

Parágrafo único – Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos subitens 2.44,

2.45, 4.1 e 4.2 da Tabela A são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

(...)

Art. 96 – (...)

§ 3º – Na hipótese do subitem 2.44 da Tabela A anexa a esta lei, o valor da taxa

será  retido  na  conta  do  Tesouro  Estadual  em  estabelecimento  da  rede  bancária

credenciado para o recolhimento do tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.

(...)

Art. 116 – (...)

§  2º  –  Contribuintes  da Taxa de Segurança Pública  prevista no subitem 3.1 da

Tabela B e nos subitens 5.13 e 5.14 da Tabela D são as sociedades seguradoras

beneficiadas pelo DPVAT.

(…)

Art. 118 – (…)

§ 1º – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere o subitem

5.14  da  Tabela  D  anexa  a  esta  lei  a  sociedade  seguradora  beneficiada  sem  a

comprovação do pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 2º – O custo das taxas previstas nos subitens 5.13 e 5.14 da Tabela D anexa a

esta lei não poderá ser acrescido ao valor do DPVAT nem poderá ser repassado ao

proprietário do veículo automotor.

§ 3º – Na hipótese do subitem 5.13 da Tabela D anexa a esta lei, o valor da taxa

será  retido  na  conta  do  Tesouro  Estadual  em  estabelecimento  da  rede  bancária

credenciado para o recolhimento do tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.”.

Art. 2º – O § 3º do art. 91 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso X:

“Art. 91 – (...)

§ 3° – (...)

X  –  da  taxa  prevista  no  subitem  2.4  da  Tabela  A  anexa  a  esta  lei,  o
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Microempreendedor Individual de que trata o § 1º do art. 18-A da Lei Complementar

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”.

Art. 3º – O inciso XIV do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114 - (...)

XIV – aos eventos esportivos profissionais e amadores realizados no Estado.”.

“Art. 4º – O art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5º:

Art. 113 - (…)

§ 5º – Os serviços a que se referem os itens e subitens 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8,

5.8.1, 5.8.2 e 5.8.3 da Tabela D anexa a esta lei, quando prestados por particulares,

através  de  terceirização,  não  poderão  ser  cobrados  em  valores  superiores  aos

previstos nesta lei.”.

Art. 5º – Ficam acrescentados à Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, os subitens constantes no Anexo I desta lei.

Art.  6º  –  Ficam acrescentados  à  Tabela  D,  anexa à  Lei  nº  6.763,  de  1975,  os

subitens constantes no Anexo II desta lei.

Art.  7º – Os subitens 2.16 e 2.35 da Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam vigorar com a seguinte redação:

“Tabela A

(…)

* -  A tabela A, que contém os subitens 2.16 e 2.35, foi  publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2011.

Art.  8º  –  O  Poder  Executivo  promoverá  a  imediata  alienação  dos  veículos

automotores apreendidos ou removidos a qualquer título decorridos noventa dias da

data de apreensão ou remoção, observado o disposto no art. 328 da Lei Federal nº

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

ANEXO I
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(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de )

Tabela A

(a que se refere o art. 92 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de Autoridades

Administrativas

* - A tabela contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Expediente Relativa a

Atos  de  Autoridades  Administrativas  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.12.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de )

Tabela D

(a que se refere o art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de Atos de

Autoridades Policiais

* - A tabela contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Segurança Pública

Decorrente de Atos de Autoridades Policiais foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 15.12.2011.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 118/2011, a proposição em epígrafe autoriza a empresa Minas Gerais

Participações S.A – MGI – a constituir subsidiária.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, a

proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise autoriza a empresa Minas Gerais Participações S.A. –

MGI – a constituir subsidiária com a finalidade de realizar operações estruturadas de

mercado relacionadas a seus ativos, incluindo-se os direitos creditórios de que seja
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cessionária, nos termos do art. 1º da Lei nº 19.266, de 2010.

Como foi frisado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, de

acordo com dispositivo da Constituição do Estado, a subsidiária a ser criada pela MGI

S.A. integrará, necessariamente, a administração indireta e, portanto, será submetida

aos princípios  constitucionais  que regem a atividade administrativa.  Além disso,  a

subsidiária somente poderá ser criada para desempenhar atividades compatíveis com

os  objetivos  institucionais  da  empresa  primária,  isto  é,  da  MGI  S.A.,  não  sendo

admitido o exercício de atividade estranha àqueles objetivos, conforme estipula a Lei

Federal nº 6.404, de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas.

Entendemos que, ao se criar  a subsidiária,  o Estado pretende gerar excedentes

financeiros através da realização de operações de mercado que ocorrerão a partir da

transformação dos direitos creditórios cedidos por lei à empresa primária – MGI S.A.

– em ativos financeiros livremente negociáveis, com possibilidades de minimização

de custo financeiro de operação e de transferência eficiente de riscos.

No que tange à questão orçamentária, a criação da subsidiária da MGI S.A. não

trará impacto às finanças públicas, uma vez que os recursos financeiros necessários

à condução desse empreendimento advirão de fontes próprias da empresa primária.

Segundo o Relatório  da Administração da MGI  S.A.,  para o exercício de 2010,  o

capital social da sociedade é de R$140 milhões, tendo sido apurado um lucro líquido

no exercício de R$46,3 milhões.

Entendemos que o texto da proposição foi melhorado com a alteração aprovada no

1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.450/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Rômulo  Viegas  -

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 2.450/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza a empresa Minas Gerais Participações S.A. - MGI – a constituir subsidiária.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica a empresa Minas Gerais  Participações S.A.  -  MGI – autorizada a

constituir  subsidiárias,  nas  formas  admitidas  em  lei,  com  a  finalidade  de  realizar

operações  estruturadas  de  mercado  relacionadas  a  seus  ativos,  incluindo-se  os

direitos creditórios de que seja cessionária nos termos do art. 1º da Lei nº 19.266, de

17 de dezembro de 2010.

Parágrafo único – Ficam as subsidiárias a que se refere o “caput” autorizadas a

participar de empresas privadas, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição

Federal.

Art. 2º - É permitida a cessão de empregados da MGI para as suas subsidiárias,

respeitados os direitos  assegurados  em lei  e  em acordos  coletivos de  trabalho  e

garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  

nº 119, o projeto de lei em epígrafe autoriza a empresa Banco de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais – BDMG – a constituir subsidiária.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, a

proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  autoriza  a  empresa Banco de Desenvolvimento  do

Estado de Minas Gerais – BDMG – a constituir subsidiária com a finalidade de: I -

apoiar  o  desenvolvimento  de  novos  empreendimentos,  em  cujas  atividades  se

incorporem  novas  tecnologias;  II  -  apoiar  empresas  que  reúnam  condições  de

eficiência econômica, tecnológica e de gestão e, ainda, que apresentem perspectivas
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adequadas de retorno para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o

risco e a natureza das atividades; III - realizar operações visando ao desenvolvimento

de projetos e empreendimentos de empresas privadas com importância e relevância

para a  economia do  Estado;  IV  -  contribuir  para o  fortalecimento do  mercado de

capitais, por intermédio de estruturação de operações de capitais e oferta de valores

mobiliários visando à democratização da propriedade do capital das empresas; V -

administrar  carteira  de  valores  mobiliários,  próprios  e  de  terceiros;  e  VI  -  prestar

assessoria técnica para estruturação financeira de projetos de infraestrutura pública

ou privada para o Estado.

Como foi frisado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, em 1º turno, de

acordo com dispositivo da Constituição do Estado,  a subsidiária a ser criada pelo

BDMG  integrará,  necessariamente,  a  administração  indireta,  e,  portanto,  será

submetida aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa. Além

disso,  a  subsidiária  somente  poderá  ser  criada  para  desempenhar  atividades

compatíveis com os objetivos institucionais da empresa primária, isto é, do BDMG,

não sendo admitido o exercício de atividade estranha àqueles objetivos,  conforme

estipula a Lei Federal nº 6.404, de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas.

No que tange à questão orçamentária, a criação da subsidiária do BDMG não trará

impacto às finanças públicas,  uma vez que os recursos financeiros  necessários à

condução daquele empreendimento advirão de fontes próprias da empresa primária.

Segundo o Relatório da Administração do BDMG para o exercício de 2010, o capital

social da empresa é de R$1 bilhão, tendo sido apurado um lucro líquido ajustado no

exercício de R$51,9 milhões.

Entendemos que o texto da proposição foi melhorado com a alteração aprovada no

1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.451/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana  -

Ulysses Gomes.
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PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  a  empresa  Banco  de Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  –  BDMG – a

constituir subsidiária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a empresa pública Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas

Gerais - BDMG - autorizada a constituir subsidiárias, nas formas admitidas em lei,

observadas as disposições e normas do Sistema Financeiro Nacional aplicáveis, com

a finalidade de:

I - apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se

incorporem novas tecnologias;

II - apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e

de  gestão  e,  ainda,  que  apresentem  perspectivas  adequadas  de  retorno  para  o

investimento,  em  condições  e  prazos  compatíveis  com o  risco  e  a  natureza  das

atividades;

III - realizar operações visando ao desenvolvimento de projetos e empreendimentos

de empresas privadas com importância e relevância para a economia do Estado de

Minas Gerais;

IV  -  contribuir  para  o  fortalecimento  do  mercado de capitais,  por  intermédio  de

estruturação  de  operações  de  capitais  e  oferta  de  valores  mobiliários  visando  à

democratização da propriedade do capital das empresas;

V - administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros;

VI  -  prestar  assessoria  técnica  para  estruturação  financeira  de  projetos  de

infraestrutura pública ou privada para o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Ficam as subsidiárias a que se refere o “caput” autorizadas a

participar de empresas privadas, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição

Federal, observadas as normas do Sistema Financeiro Nacional.

Art. 2º - É permitida a cessão de empregados do BDMG para as suas subsidiárias,

respeitados os direitos  assegurados  em lei  e  em acordos  coletivos de  trabalho  e

garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.616/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

cooperação entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –

Codemig – e os Municípios na construção e administração de distritos industriais.

A proposição foi  aprovada no 1º turno na forma original.  Retorna,  agora, a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  visa  estabelecer  que  a  Companhia  de  Desenvolvimento

Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –,  no  cumprimento  de  sua  missão

institucional,  preste  assistência  e  cooperação  técnica  aos  Municípios  para  o

planejamento,  a  construção  e  a  administração  de  distritos  industriais  e  áreas

destinadas à implantação de empresas que contribuam para a geração de emprego e

renda no âmbito local  e regional.  Para tanto, autoriza a Codemig a doar lotes ou

terrenos de sua propriedade existentes em distritos industriais aos Municípios em que

estejam localizados.

No  âmbito  de  competência  desta  Comissão,  entendemos  que  não  há  óbice  à

tramitação da matéria. Como ressaltado em nosso parecer de 1º turno, no que tange

à doação de imóveis,  a  transferência  de  domínio  de  patrimônio  público  deve ser

precedida de autorização legislativa por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal

nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e

o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito Federal.

Assim,  entendemos  que  a  matéria  não  gera  nenhum  prejuízo  sob  o  prisma

econômico para o Estado e ratificamos nosso parecer de 1º turno, uma vez que o

projeto atende aos preceitos legais que versam sobre a matéria, podendo, portanto,

ser transformado em norma jurídica.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.616/2011, no
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2º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Antônio  Júlio,  relator  -  Doutor  Viana  -  Ulysses  Gomes  -

Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  

nº 130/2011, o projeto de lei em epígrafe autoriza a Companhia de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais – Codemig – a constituir subsidiárias.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna a este órgão colegiado

a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com

o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise autoriza a Companhia de Desenvolvimento Econômico

de Minas Gerais – Codemig – a constituir subsidiárias com a finalidade de realizar

operações estruturadas de mercado relacionadas a seus direitos e ativos. Autoriza,

ainda, as subsidiárias a serem constituídas a participar de empresas privadas, nos

termos do art. 37, XX, da Constituição da República.

Como foi frisado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com

dispositivo da Constituição do Estado, as subsidiárias a serem criadas pela Codemig

integrarão, necessariamente, a administração indireta do Executivo e, portanto, serão

submetidas aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa. Além

disso,  as  subsidiárias  somente  poderão ser  criadas  para  desempenhar  atividades

compatíveis com os objetivos institucionais da empresa primária, isto é, da Codemig,

não sendo admitido o exercício de atividade estranha àqueles objetivos,  conforme

estipula a Lei Federal nº 6.404, de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas.

No que tange à questão orçamentária, a criação de subsidiárias da Codemig não

trará impacto às finanças públicas, uma vez que os recursos financeiros necessários

à condução desse empreendimento advirão de fontes próprias da empresa primária.
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De acordo com a ata da assembleia geral extraordinária da Codemig realizada em

28/12/2010, o valor do seu patrimônio líquido levantado em 30/11/2010 foi de R$1,9

bilhões, e o valor do seu capital social subscrito, na mesma data, foi de R$1,6 bilhões.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.617/2011, no

2º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Rômulo  Viegas  -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio da Mensagem nº 144/2011, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que “fixa o efetivo da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais - PMMG -”, para o ano de 2011.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/11/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

O projeto foi aprovado em 1º turno com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, nos

termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em exame fixa o quantitativo do efetivo da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais - PMMG - em 51.669 militares para o ano de 2011. Esses números já

correspondem ao quantitativo do efetivo atual.

As propostas da proposição em análise consistem na distribuição dos cargos de

oficiais  e  praças,  conforme  os  quadros  constantes  no  anexo  que  acompanha  a

proposição.  Conforme  esclarece  o  Governador  do  Estado  na  mensagem  que  a
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encaminha, o objetivo é adequar o efetivo da PMMG, tendo em vista as previsões de

promoções para dezembro do ano em curso e de novos ingressos para 2012.

Segue-se a isso a alteração de alguns postos da hierarquia policial-militar, conforme

se verifica no  anexo à proposição,  destacando-se  os de Major,  Capitão,  1º  e  2º-

Tenentes, do Quadro de Oficiais - QO-PM; de Capitão e de 1º-Tenente do Quadro de

Oficiais da Saúde - QOS-PM; e de Capitão, 1º e 2º-Tenentes do Quadro de Oficiais

Complementares  -  QOC.  Para  os  demais  postos  de  oficial,  permanece  o  efetivo

previsto.

Por  sua vez,  o efetivo previsto para algumas graduações do Quadro de Praças

também  está  sendo  modificado,  com  destaque  para  as  graduações  de  Soldado,

Cabo, 3º e 2º-Sargentos do QP-PM; e de Soldado, 2º e 3º-Sargentos e Subtenente,

do QPE-PM.

O projeto mantém o limite de até 10% do efetivo previsto para o número de militares

do sexo feminino nos Quadros de Oficiais, de Oficiais Complementares e de Praças

da Polícia Militar, não havendo limite para os demais quadros, conforme estabelece a

Lei nº 16.678, de 2007. Para as demais graduações, permanece o número do efetivo.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1 para atender à

solicitação do Governador, que, por meio de mensagem, encaminhou emenda com o

propósito  de também adequar  o efetivo  do  Corpo  de Bombeiros  Militar  de  Minas

Gerais - CBMMG -, tendo em vista dispositivos da Lei Complementar nº 95, de 2007,

que  alteraram  as  regras  de  promoção  e  instituíram novos  quadros  no  âmbito  do

CBMMG.

Ratificamos o nosso posicionamento no 1º  turno,  ressaltando a importância e a

oportunidade das medidas propostas no projeto em análise, porquanto reconhecemos

que  o  instituto  da  promoção representa  um  estímulo  às  atividades  desenvolvidas

pelos diversos postos e graduações.

Conclusão

Opinamos,  pois,  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.661/2011  na  forma  do

vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Rosângela
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Reis.

PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

(Redação do Vencido)

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - para o ano de

2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O efetivo da Polícia Militar do Estado de  Minas Gerais - PMMG - fica fixado

em cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove militares para o ano de 2011,

distribuídos  nos  cargos  de  oficiais  e  praças,  conforme os  quadros  constantes  no

Anexo desta lei.

Art. 2° – A distribuição e o detalhamento do efetiv o nas unidades da PMMG, no

Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do Governador serão estabelecidos

em Quadro de Organização e Distribuição - QOD -, aprovado por meio de resolução

do Comandante-Geral.

Art.  3° –  O número  de militares  do  sexo feminino  no s Quadros  de  Oficiais,  de

Oficiais Complementares e de Praças da Polícia Militar  será de até 10% (dez por

cento) do efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros.

Art. 4º – O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - é de

sete mil novecentos e noventa e nove militares para o ano de 2011, distribuídos nos

cargos de oficiais e praças, conforme os quadros constantes no Anexo II desta lei.

Art. 5º – A distribuição e o detalhamento do efetivo nas unidades do CBMMG, no

Tribunal de Justiça Militar, no Gabinete Militar do Governador do Estado, no Gabinete

do Vice-Governador  do Estado,  na Coordenadoria Estadual  de Defesa Civil  e  em

outros órgãos do Estado serão definidos no Quadro de Organização e Distribuição -

QOD -, aprovado por meio de resolução do comandante-geral.

Art. 6º – O número de militares do sexo feminino nos quadros de oficiais (QOBM) e

de praças (QPBM) do Corpo de Bombeiros Militar será de até 10% (dez por cento) do

efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 1)
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I – QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DA PMMG

I.1 – Total do efetivo da PMMG por quadro

* - A tabela contendo o total do efetivo da PMMG por quadro foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 15.12.2011.

I.2 – Efetivo dos quadros da PMMG por postos ou graduação

I.2.1 – Efetivo por postos do QOPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2011.

I.2.2 – Efetivo por postos do QOCPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOCPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2011.

I.2.3 – Efetivo por postos do QOSPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOSPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2011.

I.2.4 – Efetivo por postos do QOEPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOEPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2011.

I.2.5 – Efetivo por graduação do QPPM

* - A tabela contendo o efetivo por graduação do QPPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2011.

I.2.6 – Efetivo por graduação do QPEPM

* - A tabela contendo o efetivo por graduação do QPEPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.12.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei n° , de de de 2011)

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DO CBMMG

I – Total do efetivo do CBMMG por quadro

* - A tabela contendo o total do efetivo do CBMMG por quadro foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

II – Distribuição do efetivo por postos nos quadros

* - A tabela contendo a distribuição do efetivo por postos nos quadros foi publicada
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no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

III – Distribuição do efetivo por graduações nos quadros

*  -  A tabela  contendo a  distribuição do  efetivo  por  graduações  nos  quadros  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.12.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 90/20 11

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 90/2011, de autoria do Deputado  Sargento Rodrigues, que dá

nova redação ao inciso III do art. 13 da Lei n° 14. 941, de 29 de dezembro de 2003,

que  dispõe  sobre  o  Imposto  sobre  Transmissão  “Causa  Mortis”  e  Doação  de

Quaisquer  Bens  ou  Direitos  –  ITCD  –,  foi  aprovado  no  2° turno,  na  forma  do

Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 90/2011

Altera a Lei n° 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  acrescentada ao inciso  II  do  art.  3°  da  Lei  n° 14.941,  de  29  de

dezembro de 2003, a seguinte alínea “d”, e fica o artigo acrescido do § 4° que segue:

“Art. 3° (…)

II – (…)

d) de imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais – Codemig –, desde que destinado à instalação ou à

ampliação de empreendimentos no Estado, nos termos do regulamento.

(...)

§ 4° – A isenção de que trata a alínea “b” do incis o II do “caput” deste artigo aplica-

se ao bem imóvel doado pelo poder público à Companhia de Habitação do Estado de

Minas  Gerais  –  Cohab-MG  –,  no  âmbito  de  programa  habitacional  destinado  a
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pessoas de baixa renda; no âmbito do programa Promorar-Militar, com recursos do

Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –,

criado pela Lei n° 17.949, de 22 de dezembro de 200 8; e no âmbito do Programa

Lares Geraes – Segurança Pública – PLSP –, nos termos do regulamento.”.

Art. 2° – O inciso III do art. 13 da Lei n° 14.941,  de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

III – na dissolução da sociedade conjugal,  sobre o valor que exceder à meação,

transmitido  de  forma  gratuita,  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  em  que

transitar em julgado a sentença;”.

Art. 3° – Ficam acrescentados à Lei n° 14.941, de 2 003, os seguintes arts. 20-A e

28-B:

“Art. 20-A – As entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições

financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência privada e seguro

de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL –, Vida

Gerador de Benefício Livre – VGBL – ou outra semelhante, sob sua administração,

nas formas e nas condições previstas em regulamento.

(...)

Art. 28-B – A entidade de previdência complementar, a seguradora ou a instituição

financeira que descumprir a obrigação prevista no art. 20-A sujeita-se a multa de:

I – 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por plano

de previdência privada ou seguro, na hipótese de omissão em documento entregue

ao Fisco;

II – 50.000 (cinquenta mil) Ufemgs, na hipótese de não cumprimento da entrega de

informações.”.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 196/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 196/2011, de autoria do Deputad o Elismar Prado, que torna
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obrigatória  a  apresentação  da Caderneta  de  Saúde da Criança  ou  do  Cartão  da

Criança no ato de inscrição de crianças em creches, escolas maternais, jardins de

infância e no pré-escolar da rede pública ou particular e dá outras providências, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 196/2011

Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da

Criança nas escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – As escolas públicas e privadas do Sistema  Estadual de Educação poderão

solicitar aos pais dos alunos com até dez anos de idade que apresentem o Cartão da

Criança ou a Caderneta de Saúde da Criança no ato da matrícula.

Parágrafo único – Se o documento apresentado,  nos termos do “caput”,  estiver

desatualizado, a escola orientará os pais sobre a importância da vacinação e dos

cuidados com a saúde de seu filho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 955/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 955/2011 de autoria do Deputado  Dalmo Ribeiro Silva,  que

autoriza  o Poder  Executivo a  doar  ao  Município  de  Borda da Mata  o  trecho que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 955/2011

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de Borda da Mata o trecho de

rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetado o bem público constituído  pelo trecho da Rodovia MG-290

que vai do pórtico do Município de Borda da Mata localizado no Bairro Santa Cruz ao

pórtico do mesmo Município localizado no Bairro Santa Rita.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Borda da Mata o

trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único – O trecho de rodovia a que se refere o “caput” deste artigo passa

a  integrar  o  perímetro  urbano  do  Município  de  Borda  da  Mata  e  destina-se  à

instalação de via urbana.

Art. 3° – O trecho de rodovia de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.007 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.007/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que autoriza

ao Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Padre Carvalho,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.007/2011

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Padre Carvalho

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), localizado na Praça da

Matriz, s/n°, naquele Município, registrado sob o n ° 4.674, a fls. 64 do Livro 3-F, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Grão-Mogol.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da sede da Prefeitura Municipal de Padre Carvalho.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.061 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.061/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dispõe

sobre lançamento de gordura ou óleo vegetal utilizados na fritura de alimentos, nos

encanamentos que interligam a rede coletora de esgotos, foi aprovado no 2° turno, na

forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.061/2011

Dispõe  sobre  a  política  estadual  de  coleta,  tratamento  e  reciclagem  de  óleo  e

gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A política estadual de coleta, tratamento  e reciclagem de óleo e gordura de

origem vegetal ou animal de uso culinário, regida pelos fundamentos e diretrizes da
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Política Estadual de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei n° 18.031, de 12 de janeiro

de 2009, tem como objetivos:

I – proteger a saúde;

II – prevenir a contaminação do solo e dos recursos hídricos;

III – evitar danos à rede coletora de esgoto e de drenagem de água pluvial;

IV – informar a população dos riscos ambientais causados pelo despejo de restos

de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário na rede de esgoto e

das vantagens dos processos de beneficiamento desses resíduos;

V – incentivar projetos de beneficiamento de restos de óleo e gordura de origem

vegetal ou animal de uso culinário;

VI – criar mecanismos que favoreçam a exploração econômica de restos de óleo e

gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário, desde a coleta, o transporte e a

revenda, até os processos industriais de sua transformação.

Parágrafo único – Para os  fins  desta lei  e  da  Lei  n° 18.031,  de 2009,  óleos e

gorduras de origem vegetal ou animal, de uso culinário, doméstico ou comercial, são

resíduos  sólidos  especiais,  sendo  necessários  procedimentos  especiais  para  seu

recolhimento, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada,

observado o disposto na Lei n° 13.766, de 30 de nov embro de 2000.

Art. 2° – A política estadual de coleta, tratamento  e reciclagem de óleo e gordura de

origem vegetal ou animal de uso culinário compreende as ações desenvolvidas pelo

poder público com a finalidade de incentivar a participação do meio empresarial e do

terceiro setor na coleta, no beneficiamento e no descarte ambientalmente adequado

de resíduos de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário.

Parágrafo único – Incluem-se entre as ações a que se refere o “caput”:

l  –  o  apoio  estratégico  para  o  aprimoramento  da  atividade  econômica e  social

voltada para a coleta, o tratamento e a reciclagem de resíduos de gordura e óleo de

uso alimentar;

II  –  o  desenvolvimento  de  campanhas  educativas  para  a  conscientização  da

sociedade sobre os riscos de danos ambientais oriundos do descarte inadequado dos

resíduos de que trata esta lei na natureza e sobre as vantagens econômicas e sociais

de seu beneficiamento;
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III – o incentivo à criação de centros municipais de coleta de resíduos sólidos, por

meio de:

a) doação de bem imóvel desafetado de domínio estadual, observada a legislação

aplicável;

b)  concessão, mediante contrato de direito público, de uso especial,  gratuito, de

bem patrimonial do Estado;

c) doação de bens móveis do Estado;

IV – a criação de linhas de crédito;

V – o fomento ao investimento econômico para o estabelecimento de indústrias,

empresas e cooperativas destinadas à reciclagem dos resíduos de que trata esta lei;

VI  –  o  incentivo  à  participação  da  sociedade  civil  e  da  iniciativa  privada  no

planejamento e na implementação de ações e programas governamentais voltados

para os fins desta lei;

VII  – o incremento da fiscalização e do monitoramento do descarte de resíduos

oriundos da produção e do uso de óleos e gorduras de origem vegetal e animal;

VIII – a implantação de ações de logística reversa para resíduos com características

especiais;

IX  –  o  incentivo  à  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  Municípios  e  as

organizações não governamentais voltadas para a gestão integrada dos resíduos de

que trata esta lei;

X – a promoção de estudos e o desenvolvimento de projetos  e programas que

atendam aos objetivos desta lei;

XI – a realização de diagnóstico técnico do consumo e do descarte de restos de

óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  ou  animal  de  uso culinário,  especialmente  em

escala comercial e industrial.

Art.  3° – Na implantação da gestão dos resíduos de óleo e gordura de origem

vegetal ou animal, serão atribuídas responsabilidades a serem compartilhadas entre

os  agentes  públicos  e  privados  responsáveis  pela  coleta,  pelo  transporte,  pelo

armazenamento,  pelo  tratamento,  pela  reciclagem  e  pela  disposição  final

ambientalmente adequada dos resíduos, conforme dispuser o regulamento.

Art.  4° – O título do Capítulo VII da Lei n° 18.031 , de 2009, passa a ser: “DOS
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RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS E DOS NÃO INERTES”.

Art.  5° – O art.  45 da Lei  n° 18.031, de 2009,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 45 – Os órgãos estaduais competentes editarão as normas relativas à gestão

dos resíduos sólidos Classe I – Perigosos e Classe II-A – Não inertes que apresentem

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, observada a legislação

federal.”.

Art. 6° – Ficam acrescentados à Lei n° 18.031, de 2 009, os seguintes arts. 46-A a

46-I:

“Art. 46-A – Os empreendimentos que operem com fonte móvel no transporte de

resíduos sólidos Classe I – Perigosos ou Classe II-A – Não inertes que apresentem

significativo  risco  à  saúde  pública  ou  à  qualidade  ambiental  observarão  as

disposições constantes nesta lei,  sem prejuízo das demais exigências sanitárias e

ambientais constantes na legislação federal e estadual pertinentes.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, considera-se fonte móvel o uso de

veículo e de equipamento para o transporte de resíduo em rodovia, ferrovia e hidrovia

ou por meio aéreo.

Art.  46-B  –  A unidade  geradora  ou  receptora  de  resíduos  sólidos  Classe  I  –

Perigosos ou Classe II-A – Não inertes deverá ser projetada, instalada e operada em

conformidade com a legislação pertinente e será monitorada pelo órgão ambiental

competente.

Art. 46-C – O órgão ambiental estadual competente criará e manterá o Cadastro de

Empresas Transportadoras de Resíduos Sólidos Classe I – Perigosos e Classe II-A –

Não inertes  para  atender  as  medidas  de  controle  e  de  fiscalização  do  transporte

desses resíduos.

Art. 46-D – O armazenamento temporário de resíduos sólidos Classe I – Perigosos

ou Classe II-A – Não inertes pelo gerador ou por empresa de tratamento intermediário

ou de transporte observará as normas dos órgãos de controle ambiental federal e

estadual e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

§ 1° – O volume máximo de armazenamento temporário de resíduos sólidos Classe

I  –  Perigosos  ou  Classe II-A –  Não  inertes  não poderá  ultrapassar  o  volume de
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geração previsto em cadastro para o período de cento e oitenta dias.

§ 2° – Em função da natureza e do risco ambiental, o período de armazenamento

temporário de resíduos não poderá ser superior a:

I – cento e cinquenta dias para os resíduos da Classe I – Perigosos;

II – cento e oitenta dias para os resíduos da Classe II-A – Não inertes.

§ 3° – Na apuração dos critérios volume e período d e armazenamento, aplicar-se-á

o que ocorrer primeiro.

§  4° –  As  atividades  de  transporte,  tratamento  inte rmediário  ou  definitivo  de

resíduos sólidos Classe I – Perigosos ou Classe II-A – Não inertes só poderão ser

executadas por pessoa jurídica licenciada especificamente para esse fim pelo órgão

ambiental competente.

Art. 46-E – O gerador, o destinatário e o transportador de resíduos sólidos Classe I

– Perigosos ou Classe II-A – Não inertes informarão ao órgão ambiental competente,

anualmente,  por  meio  de  declaração  formal,  o  volume  de  resíduo  gerado,

armazenado, transportado e destinado.

Parágrafo único – Na declaração a que se refere o “caput” deste artigo deverão

constar, no mínimo, as seguintes informações:

I – identificação do declarante;

II – discriminação do resíduo, em conformidade com a legislação e a norma técnica

aplicável;

III  –  quantidade  gerada,  armazenada,  transportada  ou  destinada,  segundo  a

atividade específica do declarante;

IV – tecnologia de tratamento aplicada;

V  –  identificação  da  origem  ou  do  destino  do  resíduo,  segundo  a  atividade

específica do declarante;

VI – plano de gerenciamento de resíduos sólidos em consonância com o disposto

nesta  lei  e  na  Lei  federal  n° 12.305,  de  2  de  agost o  de  2010,  subscrito  por

responsável técnico habilitado perante o conselho de classe competente.

Art.  46-F  –  Havendo  alternativa  tecnológica  viável  para  a  reutilização  ou  a

reciclagem de resíduos sólidos Classe I – Perigosos ou Classe II-A – Não inertes, fica

proibida a sua disposição final em aterros industriais.
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Art. 46-G – O gerador de resíduos sólidos Classe I – Perigosos ou Classe II-A –

Não  inertes  passíveis  de  reciclagem  ou  reutilização  deverá  apresentar  plano  de

reciclagem ou reutilização do resíduo, observados os seguintes prazos:

I – cento e oitenta dias, no caso de geração;

II – trezentos e sessenta e cinco dias, no caso do passivo existente.

Art. 46-H – O gerador de resíduos sólidos Classe I – Perigosos ou Classe II-A – Não

inertes  não  passíveis  de  reciclagem  ou  reutilização  deverá,  semestralmente,

comprovar a destinação do resíduo.

Art.  46-I  –  O  responsável  pela  degradação  ou  contaminação  de  área  em

decorrência de acidente ambiental ou pela disposição irregular de resíduos sólidos

Classe  I  –  Perigosos  ou  Classe  II-A  –  Não  inertes  é  obrigado  a  promover  a

recuperação da área em conformidade com as normas legais aplicáveis e com as

determinações estabelecidas pelo órgão ambiental competente.”.

Art. 7° – O gerador de resíduos sólidos Classe I – Perigosos ou Classe II-A – Não

inertes, nos termos da Lei n° 18.031, de 2009, deve rá apresentar ao órgão ambiental

competente,  em até cento e vinte dias  contados da data de publicação desta lei,

inventário  da  destinação  do  passivo  dos  resíduos  gerados  nos  sessenta  meses

anteriores.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.364 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.364/2011, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

dispõe  sobre  a  proibição  de  estabelecimentos  comerciais  venderem,  servirem  ou

fornecerem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e dá outras providências, foi

aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 4 ao v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.364/2011

Estabelece  sanções  administrativas  ao  estabelecimento  comercial  que  vender,

fornecer, ainda que gratuitamente, entregar ou permitir o consumo de bebida alcoólica

a menores de dezoito anos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  O  estabelecimento  comercial  que  vender,  f ornecer,  ainda  que

gratuitamente,  entregar  ou  permitir  o  consumo de bebida  alcoólica a menores de

dezoito anos de idade ficará sujeito às penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo

das demais sanções estabelecidas na legislação em vigor.

Art.  2° –  É  obrigatória  a  afixação,  nos  estabelecim entos  onde  há  venda,

fornecimento, ainda que gratuito, entrega ou consumo de bebida alcoólica, de avisos

com os seguintes dizeres: “São proibidos a venda, o fornecimento, ainda que gratuito,

a entrega e a permissão do consumo de bebida alcoólica a menores de 18 anos. (Lei

Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e Lei Est adual n° , de de de )”.

§ 1° – Os avisos de que trata o “caput” serão afixa dos em local visível e dispostos

em todos os ambientes do estabelecimento.

§ 2° – Nos estabelecimentos que operam no sistema d e autosserviço, tais como

supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, os avisos de que trata o

“caput” serão afixados nos locais em que as bebidas alcoólicas estiverem dispostas.

Art.  3°  –  Em  caso  de  dúvida,  os  empresários  e  respo nsáveis  pelos

estabelecimentos comerciais e seus empregados ou prepostos exigirão documento

oficial de identidade que comprove a maioridade do interessado em consumir bebida

alcoólica e, em caso de recusa do consumidor, deixarão de fornecer o produto.

Art. 4° – O descumprimento do disposto nos arts. 81  e 243 da Lei Federal n° 8.069,

de 1990,  e  das  normas  contidas  nesta  lei  sujeita  o infrator,  conforme o caso,  às

seguintes  sanções  administrativas,  sem  prejuízo  das  penalidades  definidas  em

normas específicas:

I – multa;

II – interdição.

§ 1° – As sanções previstas neste artigo poderão se r aplicadas cumulativamente.
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§ 2° – A multa a que se refere o inciso I do “caput ” terá os seguintes valores e será

aplicada em dobro no caso de reincidência:

I – para as infrações ao disposto no art. 2°:

a)  100 (cem) Unidades Fiscais  do Estado de Minas Gerais  – Ufemgs – para o

estabelecimento optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples

Nacional –, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de

2006;

b)  500  (quinhentas)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se  enquadre  na

hipótese prevista  na  alínea “a”  e  cuja  receita  bruta anual  seja  igual  ou  inferior  a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.000 (mil) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual seja superior

a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

II – para as infrações ao disposto no art. 1° desta  lei e nos arts. 81 e 243 da Lei

Federal n° 8.069, de 1990:

a)  150 (cento  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  optante  do  Simples

Nacional;

b)  750  (setecentas  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se

enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual

seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

§ 3° – A sanção de interdição a que se refere o inc iso II do “caput” será aplicada ao

estabelecimento que reincidir pela terceira vez em multa e será fixada em, no mínimo,

dois dias e, no máximo, trinta dias.

§ 4° – Para os efeitos deste artigo, considera-se r eincidência a repetição da mesma

infração ao disposto nesta lei.

§ 5° – Não será considerada reincidência, nos termo s do § 4°, a infração cometida

depois  de  cinco anos contados  da data  da decisão administrativa irrecorrível  que

impôs a sanção à primeira infração.

Art.  5° – Os recursos oriundos das multas aplicadas  nos termos desta lei  serão
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destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei n° 11.397,

de 6 de janeiro de 1994.

Art. 6° – A fiscalização do disposto nesta lei será  realizada pelos órgãos estaduais

de defesa dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito de suas atribuições, os

quais serão responsáveis pela aplicação das sanções previstas nesta lei, mediante

procedimento administrativo, assegurada a ampla defesa.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.533 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.533/2011, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a entidade Bom Samaritano Associação de Amparo, com sede no

Município de Cláudio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.533/2011

Declara de utilidade pública a entidade Bom Samaritano Associação de Amparo,

com sede no Município de Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Bom Samaritano Associação

de Amparo, com sede no Município de Cláudio.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.553 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.553/2011, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,
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que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Maria – Acosam

–, com sede no Município de Visconde do Rio Branco, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.553/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Maria – Acosam –,

com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Santa

Maria – Acosam –, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.583 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.583/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.583/2011

Dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° –  O  Sistema  de  Ensino  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,

instituído pela Lei n° 6.260, de 13 de dezembro de 1973, passa a ser regido por esta

lei.

Art. 2° – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do  Estado de Minas Gerais tem por

finalidade  capacitar  os  militares  para  o  adequado  exercício  de  suas  atribuições,

competindo-lhe planejar, coordenar, controlar e executar ações pautadas em valores

institucionais que visem ao desenvolvimento profissional militar.

Parágrafo único – Integram o sistema de ensino de que trata o “caput” deste artigo:

I – a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais;

II – os Colégios Tiradentes da Polícia Militar – CTPMs –;

III  –  os  cursos,  estágios  e  demais  atividades de interesse da  Polícia  Militar  do

Estado de Minas Gerais – PMMG –, realizados por seu efetivo em instituições não

vinculadas a sua estrutura.

Art. 3° – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do  Estado de Minas Gerais baseia-

se no respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, na garantia de direitos e

liberdades  fundamentais  e  em  preceitos  ético-profissionais,  observados  ainda  os

seguintes princípios e diretrizes:

I – integração à educação nacional;

II – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

III – valorização da cultura institucional;

IV – garantia do padrão de qualidade;

V – vinculação da educação com as práticas policial-militares e sociais;

VI – valorização da experiência extracurricular;

VII – valorização dos profissionais da educação;

VIII  –  intercâmbios  culturais  e  profissionais  com  instituições  nacionais  e

internacionais.

Art. 4° – O Sistema de Ensino da Polícia Militar do  Estado de Minas Gerais ofertará

cursos de educação superior, educação profissional e extensão.

§ 1° – Observadas as peculiaridades do ensino milit ar, os cursos de que trata o

“caput”  serão ofertados em consonância com as legislações federal e estadual de

ensino.
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§ 2° – Os anos do ensino fundamental  e o ensino méd io ofertados nos CTPMs

integram em caráter complementar o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais.

Art. 5° – A Academia de Polícia Militar de Minas Ge rais destina-se à formação, ao

aperfeiçoamento e à especialização dos quadros de oficiais, sargentos e subtenentes

da PMMG, competindo-lhe garantir:

I  –  formação  básica,  técnico-profissional  e  humanística  a  aspirantes  a  oficial  e

sargentos;

II  –  capacitação  de oficiais  e  sargentos  para  o  exercício  de  cargos,  funções  e

atribuições que exijam conhecimentos e técnicas especiais;

III  –  aperfeiçoamento  dos  oficiais  para  ingresso  no  oficialato  superior  e  no

coronelato.

Art.  6° –  Os  CTPMs  são  unidades  autônomas  entre  si,  instituídas  por  ato  do

Comandante-Geral da Polícia Militar, e têm como objetivo preparar os alunos para o

ingresso à carreira militar.

Parágrafo único – Os CTPMs mantêm regime disciplinar compatível com o preparo

para o ingresso à carreira militar,  e  suas  vagas destinam-se ao seguinte  público,

observada a ordem de prioridade a seguir:

I – dependentes de militares da PMMG;

II – dependentes de servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do

art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004;

III – demais candidatos que preencham os requisitos de seleção das unidades.

Art. 7° – Ao Estado-Maior da PMMG compete coordenar  e propor ao Comandante-

Geral da Polícia Militar políticas e estratégias de ensino do Sistema de Ensino da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

§ 1° – A supervisão e a orientação do Sistema de En sino da Polícia Militar serão

exercidas por órgão da PMMG definido em regulamento.

§ 2° – As atividades de que trata o § 1° deste arti go compreendem a expedição de

normas,  diretrizes  e  instruções,  a  fim  de  assegurar  às  unidades  integrantes  do

sistema de que trata esta lei a realização de seus objetivos.

Art. 8° – Os servidores das carreiras de que tratam  os incisos VII a XI do art. 1° da
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Lei n° 15.301, de 2004, serão regidos por legislaçã o própria do pessoal da Polícia

Militar e do respectivo Sistema de Ensino.

Parágrafo único – Até que seja instituído o Estatuto do Servidor Civil  da Polícia

Militar, aplicam-se:

I – aos servidores das carreiras de que tratam os incisos VII a IX do art. 1° da Lei n°

15.301,  de  2004,  as  disposições  do  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do

Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei n° 869, de 5 de julho de 1952;

II – aos servidores das carreiras de que tratam os incisos X e XI do art. 1° da Lei n°

15.301, de 2004, as disposições do Estatuto do pessoal  do magistério público do

Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei n° 7.109 , de 13 de outubro de 1977.

Art. 9° – Aos servidores das carreiras de que trata m os incisos VII a XI do art. 1° da

Lei n° 15.301, de 2004, serão concedidos reajustes salariais nas mesmas datas e

com os mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais militares de que trata

a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, não se lh es aplicando o disposto no art. 23

da Lei n° 18.975, de 29 de junho de 2010.

Art. 10 – O parágrafo único do art. 17 da Lei Delegada n° 37, de 13 de janeiro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 – (...)

Parágrafo único – Fazem jus à gratificação de que trata este artigo os militares em

exercício do magistério em cursos do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais e em cursos realizados em parceria com órgãos públicos que visem

à formação, à capacitação e ao aperfeiçoamento de agentes públicos para o exercício

de suas funções.”.

Art. 11 – Fica revogada a Lei n° 6.260, de 1973.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.834 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.834/2011, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

acrescenta artigo à Lei n° 11.045, de 15 de janeiro  de 1993, foi aprovado no 2° turno,
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na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.834/2011

Dispõe sobre a comercialização, por restaurantes, bares e similares, de produtos

com preço definido por peso no cardápio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os restaurantes, bares e similares que co mercializam produtos com preço

definido por peso no cardápio ficam obrigados a disponibilizar balança para pesagem

do produto em local visível e acessível ao público.

Art. 2° – A balança a que se refere o art. 1° emiti rá etiqueta, a ser afixada na conta

apresentada ao consumidor, contendo o peso e o preço do produto.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor noventa dias após  sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.912/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.912/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

dispõe sobre a cobrança indevida de valores por prestadoras de serviços de natureza

continuada, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.912/2011

Dispõe  sobre  a  cobrança  indevida  de  valores  por  prestadoras  de  serviços  de

natureza continuada.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Em caso de falha total ou parcial na prestação de serviço por provedoras

de acesso à internet, operadoras de televisão a cabo e outras empresas prestadoras

de serviços de natureza similar, fica vedada a inclusão, em qualquer instrumento de

cobrança,  dos valores correspondentes ao período compreendido entre o registro,

pelo usuário, da solicitação de regularização e o reestabelecimento da prestação do

serviço pela prestadora, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.078,

de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo  único  –  Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  neste  artigo,  a

prestadora de serviço creditará na fatura subsequente, em favor do usuário, o dobro

do valor correspondente à cobrança indevida.

Art.  2º  –  O  disposto  nesta  lei  não  se  aplica  a  falhas,  defeitos  ou  problemas

decorrentes  de  instalações  de  responsabilidade  exclusiva  do  usuário  ou  de  uso

inadequado dos equipamentos.

Art. 3º – A prestadora de serviço fica obrigada a incluir no documento de cobrança

da mensalidade o registro do período em que o serviço ficou indisponível.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.978 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 1.978/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação Mineira de Terapia de Família – Amitef –,

com sede no Município de Belo Horizonte, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.978/2011

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Terapia de Família – Amitef –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mineira de Terapia de

Família – Amitef –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.084 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.084/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Folia  de  Reis  Irmandade  de  Nossa  Senhora  Aparecida  de

Ribeirão, com sede no Município de Brumadinho, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.084/2011

Declara de utilidade pública a entidade Folia de Reis Irmandade de Nossa Senhora

Aparecida de Ribeirão, com sede no Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Folia de Reis Irmandade de

Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão, com sede no Município de Brumadinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.113 /2011

Comissão de Redação
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O  Projeto  de  Lei  n° 2.113/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Elismar  Prado  e  da

Deputada Luzia Ferreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária

dos  Bairros  Cidade  Nova,  Ouro  Preto  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de

Igarapé, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.113/2011

Declara de utilidade pública a Associação Unidos da Cidade Nova, Ouro Preto e

Adjacências – Aunicopa –, com sede no Município de Igarapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Unidos da Cidade Nova,

Ouro Preto e Adjacências – Aunicopa –, com sede no Município de Igarapé.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.200 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.200/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública  a  Associação Comunidade da Pedra  –  ACP –,  com sede no

Município de Aiuruoca, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.200/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade da Pedra – ACP –, com

sede no Município de Aiuruoca.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunidade da Pedra –

ACP –, com sede no Município de Aiuruoca.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.218 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.218/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Nova Jerusalém, com sede no

Município de Itajubá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.218/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa de Recuperação Nova Jerusalém, com

sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa de Recuperação Nova

Jerusalém, com sede no Município de Itajubá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.228 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.228/2011, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar  São José, com sede no

Município de Toledo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.228/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar São José, com sede no

Município de Toledo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1° - Fica declarada de utilidade pública a Soci edade Beneficente Lar São José,

com sede no Município de Toledo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.239 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.239/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Organização do Povo que Luta, com sede no Município

de Caratinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.239/2011

Declara de utilidade pública a entidade Organização do Povo que Luta, com sede

no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Organização do Povo que

Luta, com sede no Município de Caratinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.249 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.249/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a permutar com Áureo Sérgio Alves o imóvel que especifica, situado

no  Município  de  Lagoa  da  Prata,  foi  aprovado  nos  turnos  regimentais,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.249/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  permutar  o  imóvel  que  especifica,  situado  no

Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com área de 600m²

(seiscentos metros quadrados) e benfeitorias, situado na Av. Benedito Valadares, n°

886, Centro, no Município de Lagoa da Prata, matriculado sob o n° 289, a fls. 89A do

Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa da Prata, por

imóvel  de propriedade de Áureo Sérgio Alves,  com área de 960m² (novecentos e

sessenta metros quadrados) e benfeitorias, situado na Rua Espírito Santo, n° 836,

Centro, naquele Município, matriculado sob o n° 30. 126, no Livro 2, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa da Prata.

Art. 2° - A permuta a que se refere o art. 1° será realizada sem torna para as partes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.267 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.267/2011, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,
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que declara de utilidade pública a Creche Abrigo Coração de Jesus, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.267/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Creche Abrigo  Coração de  Jesus,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Abrigo Coração de Jesus,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.291 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.291/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Tiago  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.291/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Tiago  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Tiago imóvel
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com área de 2.400m² (dois mil  e  quatrocentos metros  quadrados),  situado na Av.

Governador Magalhães Pinto, n° 496, Centro, naquele  Município, registrado sob o n°

18.798, a fls. 221 do Livro 3-AC, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Bom Sucesso.

Parágrafo  único  -  O imóvel  a  que se  refere  o  “caput”  será  destinado a  abrigar

instalações  da Secretaria  Municipal  de  Saúde e  do  programa Rede  Farmácia  de

Minas.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.292 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.292/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.292/2011

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica

e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alien ar,  por  meio  de  venda,  os

seguintes imóveis situados no Município de Belo Horizonte:

I - loja comercial registrada sob o n° 33.546 no Ca rtório do 2° Ofício de Registro de

Imóveis  da  Comarca  de Belo  Horizonte  e  situada  no  Edifício  Monte  Parnaso,  no
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terreno formado pelos lotes 11 e 12 do quarteirão 9-E da 2ª seção suburbana, na Rua

Andaluzita, n° 45, Bairro Anchieta;

II - loja 12, registrada sob o n° 68.732; loja 13, registrada sob o n° 68.733; loja 18,

registrada sob o n° 68.737; loja 20, registrada sob  o n° 68.740; loja 21, registrada sob

o n° 68.741; loja 22, registrada sob o n° 68.742; l oja 23, registrada sob o n° 68.743;

loja  24,  registrada sob o  n° 68.744;  loja  25,  regis trada sob o  n° 68.745;  loja  26,

registrada sob o n° 68.746, todas registradas no Ca rtório do 6° Ofício de Registro de

Imóveis  da  Comarca  de  Belo  Horizonte  e  situadas  no  Edifício  Inconfidentes,  no

terreno formado pelos lotes de n° 17-A, 18-A, 19 e 20 da quadra 5, da 5ª seção

urbana, na Rua Inconfidentes, n° 1.001, Bairro Sava ssi;

III - sala 301, registrada sob o n° 48.017; sala 30 2, registrada sob o n° 48.018; sala

402,  registrada sob o n° 48.020;  sala 501,  registra da sob o  n° 48.029;  sala  508,

registrada sob o n° 48.036; sala 602, registrada so b o n° 48.040; sala 604, registrada

sob o n° 48.042; sala 605, registrada sob o n° 48.0 43; sala 606, registrada sob o n°

48.044; sala 607, registrada sob o n° 48.045; sala 608, registrada sob o n° 48.046;

sala 703, registrada sob o n° 48.051; sala 705, reg istrada sob o n° 48.053; sala 905,

registrada  sob  o  n° 48.073;  sala  1101,  registrada  s ob  o  n° 48.089;  sala  1103,

registrada  sob  o  n° 48.091;  sala  1105,  registrada  s ob  o  n° 48.093;  sala  1107,

registrada  sob  o  n° 48.095;  sala  1201,  registrada  s ob  o  n° 48.099;  sala  1203,

registrada  sob  o  n° 48.101;  sala  1205,  registrada  s ob  o  n° 48.103;  sala  1301,

registrada  sob  o  n° 48.109;  sala  1303,  registrada  s ob  o  n° 48.111;  sala  1306,

registrada  sob  o  n° 48.114;  sala  1401,  registrada  s ob  o  n° 48.119;  sala  1402,

registrada sob o n° 48.120; vaga de garagem n° 12, registrada sob o n° 47.943; vaga

de garagem n° 15, registrada sob o n° 47.946; vaga de garagem n° 19, registrada sob

o n° 47.950; vaga de garagem n° 36, registrada sob o n° 47.967; vaga de garagem n°

37, registrada sob o n° 47.968; vaga de garagem n° 38, registrada sob o n° 47.969;

vaga  de  garagem  n° 39,  registrada  sob  o  n° 47.970;  vaga  de  garagem  n° 40,

registrada sob o n° 47.971; vaga de garagem n° 41, registrada sob o n° 47.972; vaga

de garagem n° 44, registrada sob o n° 47.975; vaga de garagem n° 45, registrada sob

o n° 47.976; vaga de garagem n° 46, registrada sob o n° 47.977; vaga de garagem n°

47, registrada sob o n° 47.978; vaga de garagem n° 50, registrada sob o n° 47.981;
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vaga  de  garagem  n° 61,  registrada  sob  o  n° 47.992;  vaga  de  garagem  n° 67,

registrada sob o n° 47.998; vaga de garagem n° 74, registrada sob o n° 48.005; vaga

de garagem n° 75, registrada sob o n° 48.006; vaga de garagem n° 76, registrada sob

o n° 48.007; vaga de garagem n° 77, registrada sob o n° 48.008, todas registradas no

Cartório  do  1° Ofício  de  Registro  de  Imóveis  da  Com arca  de  Belo  Horizonte  e

situadas no Edifício Ponto Sul, no terreno formado pelos lotes 43 e 48-A e por parte

do lote 46 da quadra 101 da 2ª seção suburbana, na Avenida Nossa Senhora do

Carmo, n° 1.890, Bairro Sion.

Parágrafo único -  Os recursos provenientes da alienação de que trata o “caput”

serão  creditados  na  conta  Alienação  de  Bens  e  classificados  como  Receita  de

Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 2° - A venda de que trata esta lei será preced ida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Art.  3° -  Fica revogado o parágrafo único do art.  1 ° da Lei  n° 4.249,  de 15 de

setembro de 1966.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.295 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.295/2011,  de  autoria  do  Deput ado Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública a Associação Integrada pela Vida – Assipev –, com sede

no Município de Vespasiano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.295/2011

Declara de utilidade pública a Associação Integrada pela Vida – Assipev –, com

sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Integrada pela Vida –

Assipev –, com sede no Município de Vespasiano.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.319 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.319/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Carlos  Henrique,  que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Geração Jovem Minas, com

sede no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em  turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.319/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Geração Jovem Minas, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Geração

Jovem Minas, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.328 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.328/2011, de autoria do Deput ado Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Ponta da

Serra, com sede no Município de Itatiaiuçu, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.328/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Ponta da

Serra, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Moradores de Ponta da Serra, com sede no Município de Itatiaiuçu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.332 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.332/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Lambari, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.332/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Dr. José Benedito Rodrigues a escola

estadual de ensino fundamental localizada na Avenida Renato Nascimento, n° 180,

Centro, no Município de Lambari.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.333 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.333/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação à escola estadual de ensino fundamental localizada na Aldeia Riacho

dos Buritis, no Município de São João das Missões, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.333/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de São João das Missões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Indígena Uikitu Kuhinã a escola estadual

de ensino fundamental localizada na Aldeia Riacho dos Buritis, no Município de São

João das Missões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.334 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.334/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de

educação de jovens e adultos - EJA -, localizada na Rodovia BR-356, Km 189, no

Município de Muriaé, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.334/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Maria Aux iliadora Faria a escola estadual

de  ensino  fundamental  e  médio  da  Penitenciária  Manoel  Martins  Lisboa  Júnior,

localizada no Km 189 da Rodovia BR-356, no Município de Muriaé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.335 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.335/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na

Comunidade de São João Marques, no Município de Chapada do Norte, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.335/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Chapada do Norte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica denominada Escola Estadual  Antônio  M arques de Abreu a escola

estadual  de ensino fundamental  e médio localizada na Comunidade de São João

Marques, no Município de Chapada do Norte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.336 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.336/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consol ida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais, e a Lei n° 13.449, de 10 de  janeiro de 2000, que cria o

Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do  Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves  -  Pró-Confins  -,  foi  aprovado  no  2° turno,  com  as

Emendas n°s 1 a 6 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.336/2011

Altera a Lei  n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  q ue consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e os arts. 2° e 4° da Lei n° 13.449, de 10 de

janeiro de 2000, que cria  o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio

Exterior  do  Aeroporto Internacional  Tancredo Neves  – Pró-Confins  –,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1542
____________________________________________________________________________

Art. 1° - As alíneas “b”, “c” e “d” do item 4 do § 5° do art. 29 e o § 1° do art. 32 da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a v igorar com a seguinte redação:

“Art. 29 - (...)

§ 5° - (...)

4) (...)

b - a utilização de serviço de comunicação:

b.1 - por estabelecimento prestador de serviço de comunicação, na execução de

serviço dessa natureza;

b.2  -  por  estabelecimento  que  promova  operação  que  destine  mercadoria  ao

exterior ou que realize prestação de serviço para o exterior, na proporção destas em

relação às operações e prestações totais;

b.3  -  a  partir  da  data  estabelecida  em  lei  complementar  federal,  nas  demais

situações;

c - a entrada de energia elétrica no estabelecimento:

c.1 - que for objeto de operação subsequente de saída de energia elétrica;

c.2 - que for consumida no processo de industrialização;

c.3 -  cujo consumo resulte em mercadoria ou serviço objeto de operação ou de

prestação para o exterior, na proporção destas em relação às operações e prestações

totais;

c.4  -  a  partir  da  data  estabelecida  em  lei  complementar  federal,  nas  demais

situações;

d - a entrada, a partir da data estabelecida em lei complementar federal, de bem

destinado a uso ou consumo do estabelecimento.

(…)

Art. 32 - (...)

§ 1° - O uso ou o consumo, no estabelecimento, de m ercadoria por ele produzida

ou  adquirida  para  industrialização  ou  comercialização  determinará  o  estorno  do

crédito  a  ela  relativo  quando  não se  admitir  o  crédito  relativo  à  entrada  de  bem

destinado a uso ou consumo do estabelecimento.”.

Art. 2° - O inciso IX do art. 32-A da Lei n° 6.763,  de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica o artigo acrescido do parágrafo único que segue:
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“Art. 32-A - (...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

(...)

Parágrafo  único  -  Na hipótese do inciso  IX  do  “caput”,  a  concessão  do crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.”.

Art. 3° - O “caput” do art. 225 da Lei n° 6.763, de  1975, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica o artigo acrescido do § 7° que segue:

“Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica,  poderá  adotar  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado.

(…)

§ 7° - As medidas de proteção à economia do Estado de que trata este artigo, ainda

que se diferenciem dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por outras unidades da Federação sem previsão em lei complementar ou convênio,

visam:

I - a assegurar aos contribuintes instalados no Estado, ou que nele desejem se

instalar, isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência;

II - a manter ou a ampliar a mão de obra empregada no Estado;

III - a minimizar ou a prevenir as perdas de arrecadação decorrentes da perda de

mercado ou da migração de empresas instaladas no Estado para outras unidades da

Federação.”.

Art. 4° - Ficam acrescentados à Lei n° 6.763, de 19 75, os seguintes arts. 32-H e

225-A:

“Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
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protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto.

(...)

Art.  225-A - Nas hipóteses dos arts.  32-A a 32-H desta lei,  caso o regulamento

preveja  a  concessão  do  benefício  por  meio  de  regime especial,  este  deverá  ser

encaminhado  à  Assembleia  Legislativa  para  ratificação,  na  forma  e  nos  prazos

previstos nos parágrafos do art. 225 desta lei.”.

Art.  5° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conva lidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei n° 6.763, de 1975, quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

Parágrafo único -  Em se tratando de crédito tributário já formalizado, o disposto

neste artigo:

I - está condicionado à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à

execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais

respectivos,  e  à  desistência  de  eventuais  impugnações,  defesas  e  recursos

apresentados no âmbito administrativo;

II  -  está  condicionado  ao  pagamento  de  custas,  despesas  e  honorários

advocatícios, quando devidos;

III - não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já

recolhidas.

Art. 6° - O inciso III do art. 2° da Lei n° 13.449,  de 10 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° - (…)

III - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não poluente

de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado, inclusive para a indústria

de  fabricação  de  aeronaves,  suas  partes  e  peças,  de  materiais  de  reposição,

manutenção ou reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos de tecnologia

aeroespacial;”.
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Art. 7° - Ficam acrescentados ao art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000, o inciso III ao §

2° e o § 3° que seguem:

“Art. 4° - (…)

§ 2° - (...)

III - às empresas fabricantes de aeronaves, suas partes e peças, de materiais de

reposição, manutenção ou reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos

de tecnologia aeroespacial, na forma prevista em regulamento.

§ 3° - O regime especial a que se refere o § 2° ser á encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.

Art.  8° -  Ficam convalidadas as medidas de incentiv o ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2011 relativamente às al terações no § 5° do art. 29 e no § 1°

do art. 32 da Lei n° 6.763, de 1975.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.337/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.337/2011, de autoria do Governador do Estado, que atualiza o

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências, foi

aprovado em turno único com as Emendas nºs 5, 6, 9 e 15 a 19 e as Subemendas nº

1 às Emendas nºs 1 a 4, 7 e 11 a 14.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.337/2011

Atualiza  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, de que trata a Lei

nº 17.007, de 28 de setembro de 2007, fica atualizado nos termos desta lei e de seus

Anexos I e II.

Parágrafo único -  O Anexo II integra esta lei  na forma de incisos deste artigo e

contém  as  alterações  introduzidas  no  âmbito  do  Poder  Legislativo  a  serem

incorporadas pelo Poder Executivo ao texto do Anexo I.

Art. 2º - O PMDI, observadas as diretrizes constitucionais, tem como objetivos:

I - o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado;

II - a racionalização e a coordenação das ações do governo;

III - o incremento das atividades produtivas do Estado;

IV - a expansão social do mercado consumidor;

V - a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado;

VI - a expansão do mercado de trabalho;

VII  -  o  desenvolvimento  dos  Municípios  de  escassas  condições  de  propulsão

socioeconômica;

VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado;

IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos favorecidos, mediante

ações governamentais integradas que visem à superação da miséria e da fome;

X - a sustentabilidade do meio ambiente.

Parágrafo  único  -  O  Estado  respeitará  e  preservará  os  valores  culturais  da

sociedade mineira na fixação das diretrizes para a execução do PMDI.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos de que trata o art. 2º desta lei, nos termos

do art. 2º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, o Poder Executivo, sem

prejuízo da observância das diretrizes de equilíbrio fiscal e da gestão para resultados,

adotará  o  modelo  de  gestão  transversal  de  desenvolvimento,  orientado  pelas

seguintes diretrizes:
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I  -  colaboração  institucional  e  intersetorialidade  no  âmbito  governamental  e

extragovernamental;

II - transparência administrativa e participação social;

III - qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento na gestão;

IV - melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, econômicos, sociais e

humanos, com ênfase nas prioridades estratégicas do governo, regionais ou setoriais.

Art.  4º  -  As  diretrizes  estabelecidas  no  PMDI  serão  implementadas  com  a

participação de órgãos e entidades da administração pública em parceria com os

governos  federal  e  municipais,  a  iniciativa  privada,  as  organizações  não

governamentais e as entidades da sociedade civil organizada.

Art. 5º - A implementação do PMDI dar-se-á por meio dos Planos Plurianuais de

Ação Governamental - PPAGs - e das Leis Orçamentárias Anuais.

Parágrafo único - A alteração dos programas estruturadores do PPAG 2008-2011,

reunidos sob a denominação Carteira de Programas Estruturadores, far-se-á por meio

das leis que instituírem os PPAGs ou que efetuarem suas revisões.

Art.  6º - Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

coordenar a execução do PMDI, nos termos da Lei Delegada nº 180, de 2011.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2011)

O Anexo I encontra-se disponível no “site” da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais - ALMG - na internet (www.almg.gov.br), em “Acompanhe>Planejamento

e Orçamento Público>Saiba mais>PMDI”.

ANEXO II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2011)

I - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração: Fica acrescentado como objetivo estratégico “Erradicar o analfabetismo”.

II - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração: Fica acrescentada como estratégia prioritária “Implementar as diretrizes
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nacionais  para  as  escolas  do  campo  e  escolas  indígenas,  respeitando  suas

especificidades”.

III - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração:  Fica  acrescentada  como  estratégia  complementar  “Intensificar  a

implementação de programas de complementação escolar  que integrem o projeto

político-pedagógico das escolas e se desenvolvam como prática desportiva, artística

ou cultural”.

IV - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração: Fica acrescentada como estratégia complementar “Ampliar, aperfeiçoar e

consolidar o Programa de Alimentação Escolar, garantindo alimentação saudável e

adequada para todos os alunos da rede estadual de ensino”.

V - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração:  A  estratégia  complementar  “Aproximar  as  escolas  das  famílias  e

incorporar a comunidade à escola. Estimular a interação dos diretores e professores

com os pais e alunos sobre os assuntos da escola e do desenvolvimento do aluno”

passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  “Aproximar  as  escolas  das  famílias,

desenvolvendo  ações  de  acompanhamento  social,  e  incorporar  a  comunidade  à

escola;  estimular  a  interação  dos  diretores  e  professores  com  os  pais  e  alunos,

promovendo o interesse pelos assuntos da escola e pelo desenvolvimento do aluno,

visando a prevenir  a evasão escolar,  melhorar  o desempenho e o  rendimento do

aluno, desenvolver o protagonismo juvenil e aprimorar o capital humano e social dos

jovens”.

VI - Incidência: Item 4.3 - Rede de Atenção em Saúde

Alteração: Fica suprimida da estratégia prioritária nº 6 a expressão “em especial na

política sobre drogas” e fica incluída a estratégia prioritária “Desenvolver, implantar e

manter ações de atenção e tratamento aos usuários de álcool e drogas”.

VII - Incidência: Item 4.3 - Rede de Atenção em Saúde

Alteração: Fica acrescentada como estratégia prioritária “Universalizar o acesso à

rede de abastecimento de água e esgoto nos domicílios do Estado”.

VIII - Incidência: Item 4.4 - Rede de Defesa e Segurança

Alteração:  Fica  acrescentada  como  estratégia  complementar  “Fortalecer  a
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Defensoria  Pública  do  Estado,  com  vistas  a  garantir  o  acesso  à  justiça  para  a

população”.

IX - Incidência: Item 4.5 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Alteração:  Fica  acrescentada  como  estratégia  complementar  “Instituir  política

estadual para a população em situação de rua e para os povos e as comunidades

tradicionais, desenvolvendo programas e ações integradas e intersetoriais”.

X - Incidência: Item 4.5 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Alteração: Fica acrescentada como estratégia complementar “Promover a economia

popular solidária como estratégia de inclusão produtiva e de incentivo às dinâmicas

econômicas  e  sociais,  por  meio  do  fomento  aos  empreendimentos  econômicos

solidários”.

XI - Incidência: Item 4.5 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Alteração:  Fica  acrescentada  como  estratégia  complementar  “Promover  ações

integradas com vistas à erradicação do trabalho infantil no Estado”.

XII - Incidência: Item 4.6 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Alteração:  A estratégia  prioritária  nº  2 passa a vigorar  com a seguinte redação:

“Tratar adequadamente os resíduos sólidos, visando a equacionar a destinação dos

resíduos, fomentar seu reaproveitamento, implementar a coleta seletiva e promover a

inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis”.

XIII - Incidência: Item 4.7 - Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

Alteração:  A estratégia  prioritária  nº  6 passa a vigorar  com a seguinte redação:

“Ampliar a oferta de vagas no ensino superior, inclusive o tecnólogo, e democratizar o

acesso por meio da educação a distância em todos os Municípios mineiros”.

XIV - Incidência: Item 4.8 - Rede de Desenvolvimento Rural

Alteração:  Fica  acrescentada  como  estratégia  prioritária  “Expandir  e  fortalecer

programas de apoio  ao  desenvolvimento  e ao combate  à  pobreza no meio  rural,

valorizando as vocações de cada região” e fica suprimida a estratégia complementar

“Expandir  e  fortalecer  programas  de  apoio  ao  desenvolvimento  e  ao  combate  à

pobreza no meio rural”.

XV - Incidência: Item 4.8 - Rede de Desenvolvimento Rural

Alteração: Fica acrescentada como estratégia complementar “Assegurar acesso à
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água para o consumo humano, a dessedentação animal e a produção alimentar nas

comunidades rurais”.

XVI - Incidência: Item 4.12 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

Alteração:  Fica  acrescentada  como  estratégia  complementar  “Fortalecer  a

Controladoria-Geral  do Estado,  com vistas  a promover  a transparência das ações

governamentais e prevenir e combater a corrupção”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.339 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.339/2011, de autoria do Deput ado Bosco, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Pinheiro  –  AP –,  com  sede no  Município  de  Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.339/2011

Declara de utilidade pública a Associação Pinheiro – AP –, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pinheiro – AP –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.340 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.340/2011, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.340/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Conselheiros  Tutelares  de Minas

Gerais – Acontemg –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Conselheiros

Tutelares de Minas Gerais – Acontemg –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.343 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.343/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação de Amigos Moradores dos Bairros do Juncal

e Jardim, com sede no Município de Extrema, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.343/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos Moradores dos Bairros do

Juncal e Jardim, com sede no Município de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amigos Moradores dos

Bairros do Juncal e Jardim, com sede no Município de Extrema.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.346 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.346/2011,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Vila  Militar  –

Amovim –, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.346/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila Militar – Amovim

–, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores da Vila

Militar – Amovim –, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.350 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.350/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Ulysses  Gomes,  que

declara  de  utilidade pública  o Lar  São Vicente  de Paulo  de  São João Batista do

Glória, com sede no Município de São João Batista do Glória, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.



1553
____________________________________________________________________________

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.350/2011

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do

Glória, com sede no Município de São João Batista do Glória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  São Vicente de Paulo de São João

Batista do Glória, com sede no Município de São João Batista do Glória.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.353 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.353/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.353/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica e altera a Lei n° 16.290, de 27 de julho  de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João del-Rei

imóvel com área de 3.917,83m² (três mil, novecentos e dezessete vírgula oitenta e

três  metros  quadrados),  situado naquele  Município,  registrado sob o n° 43.303,  à

ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-

Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação da



1554
____________________________________________________________________________

Câmara Municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art.  3° -  A autorização de que trata esta lei  ficar á sem efeito  se,  findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de São João de l-Rei não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de São João del-Rei encaminha rá à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 16 .290, de 27 de julho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - (...)

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

instalação de serviço de apoio operacional da Prefeitura e à realização de atividades

de interesse social da comunidade.”.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.356 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.356/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Baldim o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.356/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Baldim o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 1.300m² (mil e trezentos metros quadrados), situado naquele Município,

registrado sob o  n° 21.754,  a  fls.  255 do livro 3-A H,  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Santa Luzia.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

escola municipal.

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

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Baldim não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° –  O  Município  de  Baldim  encaminhará  à  Secre taria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove ter sido dada ao imóvel

a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.363 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.363/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida,

com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.363/2011

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré Fonte
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de Vida, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública Assoc iação Assistencial Lar Maria de

Nazaré Fonte de Vida, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.366 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.366/2011, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Lar  Senhor  Bom  Jesus,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.366/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Lar  Senhor  Bom  Jesus,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Senhor Bom Jesus, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.372 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.372/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de  utilidade  pública  a  Irmandade  do  Rosário  do  Alto  do  Cruzeiro,  com  sede  no

Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.372/2011

Declara de utilidade pública a Irmandade do Rosário do Alto do Cruzeiro, com sede

no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Irm andade do Rosário do Alto do

Cruzeiro, com sede no Município de Candeias.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.374 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.374/2011, de autoria da Deput ada Luzia Ferreira, que declara

de utilidade pública a Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos – Amef –,

com sede no Município de Belo Horizonte, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.374/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos –

Amef –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  de  Mulheres

Empreendedoras e Filhos – Amef –, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.375 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.375/2011, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Arca – Associação Amigos de Rio Casca, com sede no

Município de Rio Casca, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.375/2011

Declara de utilidade pública a Associação Amigos de Rio Casca – Arca –, com sede

no Município de Rio Casca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Amigos de Rio Casca –

Arca –, com sede no Município de Rio Casca.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.383 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.383/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública  a  Associação Comunitária  Humberto  dos Santos  Maciel,  com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.383/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Humberto  dos  Santos

Maciel, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Humberto

dos Santos Maciel, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.390 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.390/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  e  dá  outras  providências,  foi

aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.390/2011

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de crédito com o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de

R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais),  a serem aplicados na

execução das ações estabelecidas no I Programa de Desenvolvimento Integrado de

Minas Gerais - PDI-I.

Parágrafo único - A operação a que se refere o “caput” deste artigo tem por objetivo
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financiar atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - a seguir relacionadas:

I - educação e juventude;

II - infraestrutura aeroportuária;

III - mobilidade urbana;

IV - segurança.

Art.  2° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, as cotas e as receitas tributárias

a que se referem os arts. 155 e 157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159

da Constituição da República.

Art. 3° - Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, os recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas a amortização do principal,  juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.394 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.394/2011, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede no Município de Frutal,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.394/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede

no Município de Frutal.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da Sopa Fabiano de

Cristo, com sede no Município de Frutal.

Art. 2° – Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.394 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.394/2011, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede no Município de Frutal,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.394/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa da Sopa Fabiano de Cristo, com sede

no Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da Sopa Fabiano de

Cristo, com sede no Município de Frutal.

Art. 2° – Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.398 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.398/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Casa Lar de Muzambinho, com sede no Município

de Muzambinho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.398/2011

Declara de utilidade pública a Associação Casa Lar de Muzambinho, com sede no

Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Casa  Lar  de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.407 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.407/2011, de autoria do Deput ado Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação Valorizar – Valorizar –, com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.407/2011

Declara de utilidade pública a Associação Valorizar, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Valorizar, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.431 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.431/2011, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Fazenda  Brejo,  com  sede  no

Município de São João do Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.431/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Fazenda Brejo, com sede

no Município de São João do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Fazenda

Brejo, com sede no Município de São João do Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.442 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.442/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera

dispositivos das Leis n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  autoriza o não ajuizamento de execução fiscal,  institui  formas

alternativas de cobrança e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a

Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.442/2011

Altera  as  Leis  n° 15.424,  de  30  de  dezembro  de  2004  e  n° 6.763,  de  26  de

dezembro de 1975,  autoriza o não ajuizamento de execução fiscal,  institui  formas

alternativas de cobrança e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 13 e 19 da Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando a lei acrescida do seguinte art. 12-A:

“Art.  12-A –  Os  valores  devidos  na  apresentação  e  distribuição  a  protesto  de

documentos  de  dívida  pública  serão  pagos  exclusivamente  pelo  devedor  no  ato

elisivo do protesto ou, quando protestado o título ou documento, no ato do pedido de

cancelamento do seu respectivo registro, observados os valores vigentes à época

deste pedido.

§  1° –  Não  serão  devidos  emolumentos,  Taxa  de  Fisca lização  Judiciária  nem

quaisquer  outras  despesas  pela  Fazenda  Pública  credora  quando  esta  solicitar  a

desistência ou o cancelamento do protesto por remessa indevida, bem como no caso

de sustação judicial.

§ 2° – Constituem documentos de dívida pública para  os fins desta lei as certidões

de  dívida  ativa  inscritas  na  forma  da  lei,  as  certidões  de  dívida  previdenciária

expedidas  pela  Justiça  do  Trabalho,  os  acórdãos  dos  Tribunais  de  Contas  e  as

sentenças cíveis condenatórias.

Art. 13 – Os valores devidos pelos registros de penhora e de protesto decorrente de

ordem judicial  serão pagos,  na execução trabalhista,  ao  final,  pelo executado,  de

acordo com os valores vigentes à época do pagamento.

(...)

Art. 19 – O Estado de Minas Gerais e suas autarquias e fundações ficam isentos do

pagamento  de  emolumentos  e  da  Taxa de Fiscalização Judiciária,  bem  como de

qualquer outra despesa, pela prática de atos notariais e de registro de seu interesse.”.

Art. 2° – Fica a Advocacia-Geral do Estado – AGE – autorizada a não ajuizar ação

de cobrança judicial de crédito do Estado e de suas autarquias e fundações cujo valor

seja  inferior  a  17.500  Ufemgs  (dezessete  mil  e  quinhentas  Unidades  Fiscais  do
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Estado de Minas Gerais), observados os critérios de eficiência administrativa e de

custos de administração e cobrança previstos em regulamento.

§ 1° – A AGE deverá utilizar meios alternativos de cobrança dos créditos de que

trata este artigo, podendo inscrever o nome do devedor no Cadastro Informativo de

Inadimplência  em  relação  à  Administração  Pública  do Estado  de  Minas  Gerais  –

Cadin-MG – ou em qualquer cadastro informativo, público ou privado, de proteção ao

crédito, bem como promover o protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

§ 2° – O pagamento do título apresentado para prote sto deverá ser comunicado, no

prazo de quarenta e oito horas, à Advocacia-Geral do Estado, para que se promova,

em até quinze dias, a exclusão do nome do devedor do cadastro de dívida ativa do

Estado.

§ 3° – O previsto neste artigo não impede o ajuizam ento de ação de cobrança

determinado por ato do Advogado-Geral do Estado.

Art.  3° –  Fica  remitido  o  crédito  tributário  relati vo  ao  Imposto  sobre  Operações

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – inscrito em dívida ativa

até 31 de outubro de 2011, inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua cobrança, de

valor igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 1° – A remissão prevista neste artigo inclui cust as judiciais e honorários relativos

ao processo judicial.

§  2° –  O  executado  deverá  renunciar  aos  honorários  e  ao  ressarcimento  de

despesas processuais a ele eventualmente devidos em razão da extinção do crédito.

§ 3° – A remissão prevista neste artigo não autoriz a a devolução, a restituição ou a

compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 4° – Fica revogado o art. 227-A da Lei n° 6.76 3, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.443/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.443/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a
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Lei n° 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do Contribuinte

do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido em 1º

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.443/2011

Altera a Lei n° 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do

Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso IV do art. 12, o parágrafo único  do art. 18, o inciso II do art. 20, o

art. 21, os incisos VI, VII e VIII do art. 22 e o art. 31 da Lei n° 13.515, de 7 de abril de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

IV  –  a  proteção  contra  a  cobrança  vexatória,  vedada  a  divulgação  de  forma

depreciativa de dados sobre seus débitos;

(...)

Art. 18 – (...)

Parágrafo único – Fica suspensa, até o final do julgamento, a inscrição em dívida

ativa de crédito tributário garantido por depósito judicial no valor do montante integral

exigido,  objeto  de  ação  que  vise  a  anular  ou  desconstituir  o  crédito  ou  seu

lançamento.

(...)

Art. 20 – (...)

II  –  infrinjam as normas deste Código, possibilitem sua violação ou estejam em

desacordo com elas;

(...)

Art. 21 – Considera-se abusiva a exigência da autoridade administrativa, tributária

ou fiscal que contrarie os princípios e as regras do sistema jurídico e, em especial, da
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legislação tributária.

Art. 22 – (...)

VI – impor ao contribuinte a cobrança de débito cujo fato gerador não tenha sido

devidamente apurado e demonstrado;

VII – arbitrar o valor da operação ou prestação sem a observância de procedimento

técnico idôneo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

VIII – fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais em estabelecimentos

comerciais  e  industriais,  apenas  para  efeito  coativo  ou  vexatório,  sem que  tenha

sofrido  nenhum  embaraço  ou  desacato,  ressalvadas  as  situações  em  que  a

requisição de força  policial  seja necessária à efetivação de medidas previstas  na

legislação tributária;

(...)

Art.  31 – A formulação da política tributária  atenderá,  sempre que possível,  aos

princípios de continuidade das empresas e de manutenção dos empregos.”.

Art. 2° – Fica substituído, no inciso I do art. 28 da Lei n° 13.515, de 2000, o termo

“reapresentar” pelo termo “representar”.

Art. 3° – Ficam acrescentados ao art. 25 da Lei n° 13.515, de 2000, os seguintes

incisos XVIII a XXVII, passando os §§ 1° e 2° a vig orar na forma dos seguintes §§ 1°,

2° e 3°:

“Art. 25 – (...)

XVIII – Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;

XIX – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

XX – Advocacia-Geral do Estado;

XXI – Controladoria-Geral do Estado;

XXII – Ouvidoria-Geral do Estado;

XXIII – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

XXIV – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

XXV – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais;

XXVI  –  Sindicato  dos  Técnicos  de  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  do

Estado de Minas Gerais – Sinffaz –;

XXVII – Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais – Asseminas.
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§ 1° – A presidência da Cadecon será exercida pelo representante da Secretaria de

Estado de Fazenda.

§ 2° – Os representantes das entidades mencionadas neste artigo reunir-se-ão para

escolher o Vice-Presidente e o Secretário da Cadecon, bem como para elaborar e

aprovar seu regimento.

§ 3° – Os órgãos e as entidades relacionados neste artigo, bem como outros órgãos

e entidades que se interessarem em atuar na defesa dos direitos do contribuinte,

poderão implantar Decons, desde que credenciados pela Cadecon.”.

Art. 4° – Fica acrescentado à Lei nº 13.515, de 200 0, o seguinte art. 33-A:

"Art.  33-A –  O  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  usará  carteira  de  identidade

funcional, que terá fé pública como documento de identidade.

§ 1º – A carteira de identidade funcional de Auditor Fiscal da Receita Estadual fará

prova  de  todos  os  dados  nela  inseridos,  dispensando  a  apresentação  dos

documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados.

§ 2º – A carteira de identidade funcional de Auditor Fiscal da Receita Estadual será

confeccionada conforme modelo aprovado por decreto do Governador do Estado.".

Art. 5° – Ficam revogados o art. 6º, o art. 14, os §§ 2º e 3º do art. 16, o inciso III do

art. 20, as alíneas “c” e “e” do inciso II do art. 28 e o art. 38 da Lei nº 13.515, de 2000.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.444/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.444/2011, de autoria do Governador do Estado, que altera a

Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e

execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por  órgãos e

entidades  da  administração  pública  estadual,  compreendidos  no  âmbito  dos

programas sociais que especifica, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.444/2011

Altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, passa a

vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 3º:

“Art.  1º  -  Esta  lei  uniformiza  os  critérios  gerais  de  gestão  e  execução  para

transferência  realizada por  órgãos  e  entidades  do Poder  Executivo  estadual  para

órgãos e entidades de qualquer nível de governo, para instituições privadas e para

pessoas  naturais  de  bens,  valores  ou  benefícios  cuja  distribuição  gratuita  seja

permitida no âmbito de programa social previsto no Anexo desta lei, em consonância

com  as  diretrizes  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  e  suas

revisões anuais.

(...)

§ 3º - As adaptações, alterações e atualizações dos programas sociais previstos no

Anexo desta lei,  quando necessárias, serão regulamentadas por decreto do Poder

Executivo, de modo a compatibilizá-los com o PPAG e suas revisões anuais.”.

Art.  2º  -  O  art.  3º  da  Lei  nº  18.692,  de  2009,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 3º - A escolha dos beneficiários das transferências de que trata esta lei, cujos

programas sociais  encontram-se especificados no Anexo desta lei,  será feita  com

base nos objetivos dos programas sociais implementados pela administração pública,

bem como na finalidade, nas metas físicas e financeiras, no produto e na unidade de

medida das ações que os compõem, em consonância com o PPAG e suas revisões

anuais.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.446 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.446/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a criação do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM –, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.446/2011

Cria o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  criado  o  Fundo  de  Erradicação  da  Mis éria  –  FEM –,  de  função

programática, com o objetivo de custear programas e ações sociais de erradicação da

pobreza e da extrema pobreza.

Parágrafo único – Os critérios  definidores de pobreza e extrema pobreza serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 2° – Constituem recursos do FEM:

I – recursos originários da renda líquida de concursos de prognósticos referentes às

extrações especiais vinculadas às finalidades previstas no art. 4° desta lei que vierem

a ser realizadas pelo Poder Executivo;

II – dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais;

III – transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas;

IV  –  doações,  de  qualquer  natureza,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  nacional  ou

estrangeira;

V – auxílios e contribuições que lhe forem destinados;

VI – recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas de que o

Estado seja mutuário;
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VII – receitas resultantes da aplicação do disposto no § 1° do art. 82 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, na forma da

legislação estadual específica;

VIII – recursos provenientes de outras fontes.

§ 1° – O FEM transferirá ao Tesouro Estadual recurs os para pagamento de serviço

e amortização de dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao

FEM, na forma a ser definida em regulamento.

§  2° –  Na  hipótese  de  extinção  do  FEM,  seu  patrimôn io  reverterá  ao  Tesouro

Estadual, na forma de regulamento.

Art. 3° – As disponibilidades temporárias de caixa do FEM observarão o princípio da

unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março

de 1964.

Parágrafo  único  –  Fica  autorizada  a  aplicação  financeira  das  disponibilidades

temporárias do FEM em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual

perda de poder aquisitivo da moeda.

Art.  4° – Os recursos do FEM serão aplicados priori tariamente em programas e

ações que tenham as seguintes finalidades:

I – enfrentar as situações de pobreza e desigualdade;

II – promover a proteção social por meio de serviços e benefícios socioassistenciais

no âmbito da política de assistência social;

III – reforçar a renda das famílias;

IV – assegurar o direito à alimentação adequada;

V – melhorar o padrão de vida e as condições de habitação, saneamento básico e

acesso à água;

VI – gerar novas oportunidades de trabalho e emprego;

VII – promover a formação profissional.

Art. 5° – Poderão receber recursos do FEM os Municí pios e os órgãos e entidades

da administração pública estadual e municipal, para aplicação em programas e ações

que atendam às finalidades dispostas nos incisos do art. 4° desta lei.

§  1° –  A  destinação  dos  recursos  do  FEM  poderá  ocor rer  por  transferência

voluntária amparada por convênio ou por transferência fundo a fundo.
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§ 2° – A liberação de recursos do FEM fica condicio nada a aprovação pelo grupo

coordenador, observado o disposto no inciso IV do art. 9° da Lei Complementar n° 91,

de  19  de janeiro  de  2006,  e respeitadas  as finalidades  dos programas a que se

vinculam.

§ 3° – A contrapartida a ser exigida dos Municípios , órgãos e entidades a que se

refere o “caput” obedecerá, no que couber, aos critérios básicos de contrapartida dos

programas e ações realizados com recursos do FEM.

§ 4° – Os órgãos e entidades da administração públi ca estadual que receberem

recursos do FEM poderão destinar recursos para a despesa com pessoal, nos termos

previstos no § 3° do art. 10 desta lei.

§  5° –  Os  recursos  do FEM serão aplicados  preferenc ialmente  nas localidades

urbanas  e  rurais  que  desenvolvam  conjuntamente  ou  em  articulação  técnica  e

institucional programas federais e estaduais de combate à pobreza.

Art.  6° –  Os  programas  e  ações  que  receberem  recurs os  do  FEM terão  como

beneficiários, preferencialmente:

I  – famílias cuja renda “per capita” não alcance o valor definidor da situação de

pobreza ou que estejam em situação de privação social, especialmente aquelas já

identificadas pelo Projeto Porta a Porta, do Programa Travessia;

II – pessoas naturais em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Art. 7° – São administradores do FEM:

I – o gestor;

II – o agente executor;

III – o agente financeiro;

IV – o grupo coordenador.

Art. 8° – Integram o grupo coordenador do FEM um re presentante:

I – da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – da Secretaria de Estado de Fazenda;

III – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

IV – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

V – da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

VI – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
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Mucuri e do Norte de Minas;

VII – da Secretaria de Estado de Educação;

VIII – da Secretaria de Estado de Saúde;

IX – da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

X – da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

XI  –  do  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização

Fundiária;

XII – do Conselho Estadual de Assistência Social;

XIII – do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda;

XIV – do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XV – do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável;

XVI  – do  Conselho de Segurança Alimentar  e Nutricional  Sustentável  de  Minas

Gerais;

XVII – do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

XVIII – do Conselho Estadual de Economia Popular Solidária;

XIX – da Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria.

§ 1° – Os membros do grupo coordenador serão design ados pelo Governador do

Estado, por indicação dos titulares dos órgãos.

§  2° –  A função de membro do grupo coordenador  é  co nsiderada de relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

§ 3° – Os membros do grupo coordenador representant es dos conselhos estaduais

de que tratam os incisos XII a XVIII do “caput” deste artigo serão escolhidos entre os

representantes da sociedade civil que integrem os respectivos conselhos.

Art.  9° –  O  gestor  e  agente  financeiro  do  FEM  é  a  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  competindo-lhe  o  exercício  das  atribuições

definidas no art. 8°, nos incisos I e III do art. 9 ° e no art. 10 da Lei Complementar n°

91, de 2006, e em regulamento.

§ 1° – A Assessoria de Articulação, Participação e Parceria Social da Governadoria

prestará assessoramento à Seplag para o exercício das atribuições de que trata o

“caput”.

§ 2° – Não será destinada remuneração à Seplag em d ecorrência do exercício das
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competências de administração do FEM.

Art. 10 – São agentes executores do FEM:

I – a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

III – a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

IV – a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

V – a  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento  dos Vales  do  Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas;

VI – a Secretaria de Estado de Educação;

VII – a Secretaria de Estado de Saúde;

VIII – a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

IX – o Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária.

§ 1° – As competências previstas nos incisos I a II I do art. 8° da Lei Complementar

n° 91,  de  2006,  serão exercidas  isoladamente  pelo g estor  do  FEM,  podendo ser

atribuída aos demais agentes executores, nos termos de regulamento, a competência

prevista no § 2° do art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006.

§ 2° – Não será atribuída remuneração aos agentes e xecutores do FEM.

§ 3° – Será admitida a destinação de recursos do FE M para despesas com pessoal

ou custeio dos órgãos e entidades que atuem como seus agentes administradores,

desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações  finalísticas  de  execução  de

programas e ações sociais beneficiados pelo FEM, nos termos do inciso III do art. 5°

da Lei Complementar n° 91, de 2006.

Art.  11 – Os demonstrativos financeiros do FEM obedecerão ao disposto na Lei

Federal n° 4.320, de 1964, e aos demais atos normat ivos aplicáveis.

Art. 12 – O gestor do FEM poderá ajustar com os demais agentes executores metas

e resultados a serem atingidos na implementação dos objetivos do FEM, nos termos

do art. 11 da Lei Complementar n° 91, de 2006.

Art. 13 – Normas operacionais e complementares necessárias à execução desta lei

serão estabelecidas em regulamento.

Art.  14  –  Em  caso  de  irregularidades  praticadas  pelos  órgãos  e  entidades

executores  dos  programas  e  ações  sociais  mencionados  no  art.  5° desta  lei,  os
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infratores estarão sujeitos a sanções administrativas definidas em regulamento, sem

prejuízo das responsabilidades civis e penais aplicáveis.

Art. 15 – O FEM extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2030.

Art.  16  –  Esta  lei  entra  em  vigor  no  exercício  financeiro  seguinte  ao  de  sua

publicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.448 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.448/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consol ida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.448/2011

Altera a Lei  n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  q ue consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 22 do art. 13 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do § 31 que se segue:

"Art. 13 - (...)

§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelo distribuidor, gerador, produtor ou

destinatário  final  de  energia  elétrica  responsável  pelo  pagamento  do  imposto

relativamente  às  operações  com  a  mercadoria  antecedentes,  concomitantes  e

subsequentes, na condição de sujeito passivo por substituição, é o valor da operação

da qual decorra a entrega do produto ao destinatário final, nele computados todos os

encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica deste cobrados, mesmo
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que devidos a terceiros, apurado conforme regulamento.

(...)

§ 31 - Caso a apuração da base de cálculo do imposto devido pelo distribuidor na

condição de sujeito passivo por substituição, à qual se refere o § 22 deste artigo,

dependa de  informação prestada pelo  destinatário  da energia  elétrica  e  não seja

fornecida ou não mereça fé a informação, a base de cálculo será o preço praticado

pelo distribuidor em operação relativa à circulação de energia elétrica objeto de saída,

por ele promovida sob o regime de concessão ou permissão da qual é titular, com

destino ao consumo de destinatário (consumidor cativo) situado no território mineiro,

em condições técnicas equivalentes de conexão e de uso do respectivo sistema de

distribuição.”.

Art. 2° - O § 21 do art. 22 da Lei n° 6.763, de 197 5, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 22:

“Art. 22 - (...)

§ 21 - A responsabilidade prevista no item 5 do § 8° deste artigo será atribuída ao

destinatário, situado neste Estado, de petróleo e de lubrificante e combustível líquido

ou gasoso dele derivados cuja operação ocorra sem retenção ou com retenção a

menor do imposto.

§ 22 - Aplica-se, conforme dispuser o regulamento, ao gerador, ao distribuidor ou ao

destinatário final de energia elétrica a responsabilidade do pagamento do imposto por

substituição tributária, desde a produção ou importação até a última operação que

destine a energia a consumidor livre ou a consumidor cativo.”.

Art. 3° - Fica revogado o item 6 do § 8° do art. 22  da Lei n° 6.763, de 1975.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2012.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.452 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.452/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consol ida a legislação tributária do
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Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, n a forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.452/2011

Altera a Lei  n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  q ue consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A alínea “i” do inciso I do art. 12 da Le i n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

I – (...)

i) 19% (dezenove por cento), nas operações com álcool para fins carburantes;”.

Art. 2° – A alínea “a” do item 4 do § 5° do art. 29  da Lei n° 6.763, de 1975, fica

acrescida da seguinte subalínea “a.5”, e fica o mesmo artigo acrescido do § 13 que se

segue:

“Art. 29 – (...)

§ 5° – (...)

4) (…)

a – (...)

a.5 – caso o bem seja transferido em operação interna para outro estabelecimento

do mesmo titular antes do quadragésimo oitavo mês, contado a partir daquele em que

tenha ocorrido sua entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do

crédito poderão ser apropriadas no estabelecimento destinatário, desde que a nota

fiscal  contenha  a  informação  do  número  de  frações  ainda  não  apropriadas  e  os

respectivos valores;

(...)

§ 13 – Na hipótese de que trata a alínea “a” do item 4 do § 5° deste artigo, o Poder

Executivo poderá autorizar o contribuinte:
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I – a suspender a apropriação da fração mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos)

nos  períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias,  caso em que ficará

suspensa  também  a  contagem  do  prazo  de  quarenta  e  oito  meses  para  o

aproveitamento do crédito correspondente ao bem do ativo imobilizado;

II  –  que adquirir  bem para o  ativo  imobilizado  durante  a  fase  de  instalação do

estabelecimento a apropriar a primeira fração de 1/48 (um quarenta e oito avos) do

crédito correspondente no mês em que tiverem início suas atividades operacionais.”.

Art.  3° – Fica substituída a expressão “ativo perma nente” pela  expressão “ativo

imobilizado” no item 6 do § 1° do art. 5°, no incis o II do art. 6°, nos incisos XI e XIII do

art. 7°, no inciso II do § 29 do art. 12, no inciso  III do art. 22, no “caput” do art. 29, na

alínea “a” e na subalínea “a.4” do item 4 do § 5° d o art. 29, no § 4° do art. 31, nos §§

4°, 5°, 6° e 12 do art. 32 e no inciso VII do art. 32-A da Lei n° 6.763, de 1975.

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

partir de 1° de janeiro de 2012.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.455 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.455/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Ypiranga Atlético Clube – YAC –, com sede no Município

de Cruzília, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.455/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Ypiranga  Atlético  Clube  –  YAC  –,  com  sede  no

Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ypi ranga Atlético Clube – YAC –, com
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sede no Município de Cruzília.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.459 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.459/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Fundação Amigos do Vale do Aço de Ipatinga – Favi –,

com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.459/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Amigos do Vale do Aço de Ipatinga – Favi

–, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Amigos do Vale do Aço de

Ipatinga – Favi –, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.464 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.464/2011, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  de  Corredores  de  Rua  e  Pista,  com  sede  no

Município de João Monlevade, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.464/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua e Pista, com sede

no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Corredores de Rua e

Pista, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.465 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.465/2011, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação da Marujada de São Gonçalo do Rio Preto, com

sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.465/2011

Declara de utilidade pública a Associação da Marujada de São Gonçalo do Rio

Preto, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Marujada de São

Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luzia Ferreira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.491 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.491/2011, de autoria do Deput ado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a entidade Operário Esporte Clube – OEC –, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.491/2011

Declara  de  utilidade pública  o  Operário  Esporte  Clube –  OEC –,  com sede no

Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ope rário Esporte Clube, com sede no

Município de Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.556 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.556/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$6.450.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.556/2011

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

do Tribunal de Contas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$6.450.000,00 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil reais),

para atender a despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I - da anulação de Recursos Ordinários recebidos para a livre utilização, no valor de

R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais);

II  -  do  excesso de arrecadação previsto  para o corrente exercício  de  Recursos

Diretamente Arrecadados, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil

reais);

III  -  do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício da receita de

Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, no valor de

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

IV - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício da receita de

Contribuição  do Servidor  para  o  Funfip,  no  valor  de  R$750.000,00  (setecentos  e

cinquenta mil reais).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.563 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.563/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, com sede no

Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.563/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva e Recreativa

Usipa, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.566 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.566/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação Esportiva Bom de Bola Bom de Escola, com

sede no Município de Divisa Nova, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.566/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Bom de Bola Bom de Escola,

com sede no Município de Divisa Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Bom de Bola

Bom de Escola, com sede no Município de Divisa Nova.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.572 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.572/2011, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que altera o

art. 3° da Lei n° 17.699, de 4 de agosto de 2008, f oi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.572/2011

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 4 de agosto

de  2008,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação  Educacional  Lucas

Machado - Feluma - o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 4 de

agosto de 2008, o prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei, para

a execução das obras destinadas à implantação de cursos de graduação do ensino

superior  e  atividades  correlatas  de  instituição  de  ensino  superior  mantida  pela

Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de  2008, reverterá ao patrimônio do

Estado se, a qualquer tempo, a Feluma deixar de cumprir quaisquer das obrigações

firmadas no Projeto de Implantação do Centro de Extensão da Fundação ou se, findo

o prazo previsto no art. 1° desta lei, não tiver si do cumprida a disposição nele contida.

Art. 3° - Fica revogado o art. 3° da Lei n° 17.699,  de 2008.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.658 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.658/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o
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Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.658/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Paranaíba

imóvel com área de 356.000m² (trezentos e cinquenta e seis mil metros quadrados),

situado no local denominado Fazenda Olhos D'Água, naquele Município, registrado

sob  o  n° 2.161,  a  fls.  181  do Livro  3-A,  no  Cartóri o  de  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Rio Paranaíba.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação e à

modernização do aeroporto municipal.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art.  3° – O Município de Rio Paranaíba encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 4° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Rio  Paranaí ba  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.659 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.659/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.659/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Couto  de

Magalhães  de  Minas  imóvel  com  área  de  1.600m²  (mil  e  seiscentos  metros

quadrados), situado no Povoado de Amendoim, naquele Município, registrado sob o

n° 14.328, às fls. 298 a 299 do Livro 3-N, no Cartó rio de Registro de Imóveis da

Comarca de Diamantina.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação do

projeto de Educação de Jovens e Adultos – EJA – e ao desenvolvimento de práticas

desportivas e atividades socioculturais.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – O Município de Couto de Magalhães de Mina s encaminhará à Secretaria

de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  documento  que  comprove  a

destinação do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 4° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Couto de Ma galhães de Minas não houver

procedido ao registro do imóvel.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.700 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.700/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  realizar  operações  de crédito  com o  Banco Internacional  para

Reconstruções  e  Desenvolvimento  –  Bird  –,  o  Banco  Credit  Suisse  e  a  Agência

Francesa de Desenvolvimento – AFD –, destinadas à reestruturação da dívida CRC-

Cemig, e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.700/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco

Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento – Bird –, o Banco Credit Suisse

AG e a Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD –, destinadas à reestruturação

da dívida CRC-Cemig, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a reali zar operações de crédito, em

moeda  estrangeira,  com  o  Banco  Internacional  para  Reconstruções  e

Desenvolvimento – Bird – e o Banco Credit Suisse AG, em valor equivalente a até

US$1.750.000.000,00 (um bilhão setecentos e cinquenta milhões de dólares norte-

americanos), bem como com a Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD –, em

valor equivalente a até €300.000.000,00 (trezentos milhões de euros), destinados à

reestruturação  da  dívida  de  responsabilidade  do  Estado  oriunda  do  Termo  de

Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a

Compensar  – CRC –,  assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais  –
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Cemig – em 31 de maio de 1995,  ao amparo da Lei  Federal n° 8.724, de 28 de

outubro de 1993, de que tratam os seguintes programas:

I – Terceiro Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais – DPL-

MG –CRC-Cemig, em valor equivalente a até US$450.000.000,00 (quatrocentos e

cinquenta milhões de dólares norte-americanos);

II – Programa de Apoio aos Investimentos em Infraestrutura de Serviços Básicos do

Estado de Minas Gerais – CRC-Cemig, em valor equivalente a até €300.000.000,00

(trezentos milhões de euros);

III  –  Programa de Reestruturação da Dívida  CRC-Cemig  junto  à  banca privada

internacional, em valor equivalente a até US$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos

milhões de dólares norte-americanos).

Art.  2° –  As  operações  de  crédito  externas  serão  ga rantidas  pela  República

Federativa do Brasil.

§ 1° – Para obter as garantias da União com vistas às contratações das operações

de crédito externo de que trata esta lei, fica o Poder Executivo autorizado a prestar

contragarantias ao Tesouro Nacional.

§ 2° – As contragarantias de que trata o § 1° deste  artigo compreendem a cessão

de:

I – direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, I, “a”, e II, da Constituição da

República, ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com o

preceituado na mesma Constituição, respeitada sua vinculação à aplicação especial,

quando for o caso;

II – receitas próprias do Estado, a que se referem os arts. 155 e 157 da Constituição

da  República,  nos  termos  do  §  4° do  art.  167,  acres centado  à  Constituição  da

República pela Emenda Constitucional n° 3, de 17 de  março de 1993.

Art.  3° – Os recursos provenientes das operações de  crédito serão consignados

como receita no orçamento do Estado ou em créditos adicionais.

Art. 4° – O orçamento do Estado consignará, anualme nte, os recursos necessários

ao  atendimento  das  despesas  relativas  a  amortização,  juros  e  demais  encargos

decorrentes das operações de crédito autorizadas por esta lei.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2011

ATA

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique, Inácio Franco e Antônio

Carlos Arantes

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

Questão de ordem - Correspondência: Ofício nº 14/2011, do Presidente do Tribunal

de Contas -  Ofício - 2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 2.754 a 2.756/2011 - Requerimentos nºs 2.175 a 2.248/2011 -

Requerimentos da Deputada Liza Prado e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Délio

Malheiros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Esporte, de Saúde, de

Educação e de Direitos Humanos -  Registro de presença -  Questões de ordem -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Celinho do Sinttrocel, Délio Malheiros e

Adelmo Carneiro Leão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Palavras do Sr.  Presidente - Questões de ordem; chamada para recomposição de

quórum;  existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Délio Malheiros e Dalmo Ribeiro Silva

e da Deputada Liza Prado; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 90/2011; discurso do Deputado Antônio Júlio;

encerramento  da  discussão;  discurso  do  Deputado  Délio  Malheiros;  votação  do

parecer;  aprovação -  Parecer  de Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  1.061/2011;

encerramento da discussão; votação do parecer; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.583/2011;

encerramento da discussão; votação do parecer; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.356/2011;

encerramento da discussão; votação do parecer; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.442/2011;

encerramento da discussão; votação do parecer; aprovação; verificação de votação;
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ratificação da aprovação - Questão de ordem - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 2.443/2011; encerramento da discussão; votação do parecer;  aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação - Questões de ordem - Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.446/2011; encerramento da discussão; votação

do parecer; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.658/2011; encerramento da discussão; votação

do parecer; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Questões

de ordem - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.659/2011; encerramento

da discussão; votação do parecer; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação - Questões de ordem - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e

Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Ivair  Nogueira;  aprovação;

verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação  -  Requerimento  do  Deputado

Sargento Rodrigues; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.782/2011; questão de ordem; suspensão

e reabertura da reunião; prorrogação da reunião; suspensão e reabertura da reunião;

Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.229/2011; discurso do Deputado Antônio Júlio -  Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

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

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz
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Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Tadeu Martins Leite - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, quero

apenas levantar uma questão de ordem. Em agosto deste ano, fiz um requerimento à

Mesa,  para  que  encaminhasse  um  ofício  ao  Comandante-Geral  do  Corpo  de

Bombeiros,  Cel.  Sílvio  Antônio,  solicitando  informações  sobre  a  escada  Finasa,

modelo Magirus, que estava no Município de Montes Claros. Ela foi comprada por

meio de um convênio da Sudene e,  em 2008,  retiraram-na da cidade de Montes

Claros, levaram-na dizendo que fariam alguma reforma. No entanto, até hoje essa

escada, que tem mais de 36m de altura, não voltou. Ela é de extrema importância não

só para Montes Claros mas também para toda a região do Norte de Minas, levando-

se em conta todas as indústrias e edificações que lá existem. Então, desde 2008 essa

escada,  comprada  por  um  convênio  da  Sudene,  foi  retirada.  Salvo  engano,

mandaram-na para o Triângulo Mineiro: não sei se foi para Uberlândia ou Uberaba.

Gostaria apenas de cobrar celeridade nesse meu requerimento, pois precisamos de

uma resposta do Comandante. A sociedade de Montes Claros e o Norte de Minas
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estão esperando por essa resposta, até porque, sendo um equipamento comprado

com dinheiro da Sudene, teria, no mínimo, de ficar na nossa região. Gostaria apenas

dessa celeridade para termos o mais rápido possível uma resposta sobre esse meu

requerimento da escada Finasa Magirus do Corpo de Bombeiros. Obrigado.

O Sr.  Presidente -  A Presidência informa ao Deputado que o requerimento está

pronto para a ordem do dia em Plenário.

Correspondência

-  O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 14/2011

- O Ofício nº 14/2011, do Presidente do Tribunal de Contas, foi publicado na edição

anterior.

- O ofício da Secretária Renata Vilhena, encaminhando sugestão de emenda ao

Projeto de Lei nº 2.355/2011, foi publicado na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.754/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  –

Consep – com sede no Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública – Consep - com sede no Município de Tombos.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consep - com sede

no  Município  de  Tombos,  fundado  em  9/7/2010,  é  uma  entidade  civil  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo constituir-se em canal privilegiado
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através do qual as instituições policiais e os órgãos do sistema de defesa social locais

ouvem a comunidade e recebem sugestões para melhorar a segurança pública no

Município.  A  entidade  congrega  as  lideranças  comunitárias  do  Município  e  as

autoridades policiais para planejar ações integradas de segurança que resultem na

melhoria da qualidade de vida da comunidade. O Consep de Tombos também propõe

aos  órgãos competentes a definição das ações prioritárias  na área de segurança

pública  no  Município,  além  de  promover  palestras,  conferências  e  debates  que

possibilitam a divulgação de ações de autodefesa para a comunidade. Verifica-se que

o trabalho do Consep de Tombos é extremamente meritório, e a entidade, portanto, é

merecedora  de  ser  declarada  de  utilidade  pública.  Terá  com  esse  título,  mais

condições  para  desempenhar  sua  elevada  missão.  Pela  importância  da  matéria,

contamos com o apoio de nossos pares para aprovação deste projeto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.755/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Tenda do Senhor, com sede

no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária  Tenda do

Senhor, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação Comunitária Tenda do Senhor é uma entidade sem fins

lucrativos  que  tem  como  objetivos  a  promoção  de  atividades  sociais,  culturais,

religiosas,  esportivas  e  de  lazer  e  o  combate à  fome,  à  desigualdade social  e  à

pobreza. A promoção da paz social, do respeito à ética, da cidadania, do bem comum,

como  instrumentos  para  garantir  a  democracia  e  os  valores  morais  da  pessoa

humana também são alvo a ser atingido pela entidade.

Por essas razões, tendo em vista que a organização apresenta a documentação
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exigida para fazer jus ao benefício, justifica-se plenamente seja-lhe concedido o título

de utilidade pública.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres pares desta Casa, peço a

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.756/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  no  P.  A.

Córrego Fundo - AAFCOF -, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares no P. A. Córrego Fundo - AAFCOF -, com sede no Município de Campina

Verde.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação:  A Associação dos Agricultores  Familiares  no P.  A.  Córrego Fundo -

AAFCOF  -  é  uma entidade  sem  fins  lucrativos  que  desenvolve  no  Município  de

Campina  Verde  um  trabalho  visando  à  promoção  e  à  capacitação  dos  seus

associados  para  a  melhoria  da  produção,  bem  como  ao  uso  de  tecnologias

alternativas e à industrialização e à comercialização de produtos agrícolas.

Constituem também objetivos da entidade o zelo pela saúde e pela educação dos

associados, a preservação do meio ambiente e o estímulo à produção agroecológica

e orgânica.

Pelo trabalho  desenvolvido  em favor  da promoção da agricultura familiar,  e  por

apresentar  toda  a  documentação  exigida  pela  legislação,  a  entidade  aludida  é

merecedora do título de utilidade pública.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 2.175/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sicoob-Credivass  pelos  15  anos  de  credibilidade,

beneficiando o agronegócio, a indústria e o comércio de São Gonçalo do Sapucaí e

região. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.176/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Santana de Pirapama pelos 63 anos de

emancipação desse Município.

Nº 2.177/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Papagaios pelos 58 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.178/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Jequitibá pelos 63 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.179/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Caetanópolis  pelos  58  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.180/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Olhos-d'Água  pelos  16  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.181/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Chapada  Gaúcha  pelos  16  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.182/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Itaipé pelos 49 anos de emancipação desse

Município.

Nº 2.183/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Funilândia pelos 49 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.184/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Córrego  Novo  pelos  49  anos  de
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emancipação desse Município.

Nº 2.185/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Inhaúma pelos 63 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.186/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Rio Acima pelos 63 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.187/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Maravilhas pelos 58 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.188/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Capim  Branco  pelos  58  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.189/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Brumadinho pelos 73 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.190/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Bom Jesus do Galho pelos 68 anos de

emancipação desse Município.

Nº 2.191/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Vermelho  Novo  pelos  16  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.192/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Laranjal  pelos 73 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.193/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Geraldo Padrão, Diretor-Presidente da Rede Padrão de

Comunicação, pelos 44 anos de "O Jornal do Centro de Minas", de Sete Lagoas. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  2.194/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que a ação Atenção
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à  Saúde  das  Comunidades  Quilombolas,  a  ser  criada  no  PPAG 2012-2015,  seja

desenvolvida no Norte de Minas como projeto piloto. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.195/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a efetivação da

legislação que regulamenta  a  Defensoria Pública  no  Estado,  garantindo acesso à

Justiça para aqueles que não têm condições de pagar advogado ou que estão em

condição  de  hipossuficiência  jurídica,  assegurando  a  presença  de  Defensores

Públicos em todas as Comarcas e outras garantias compatíveis com as atividades da

Defensoria Pública. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  2.196/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

capacitação dos Conselheiros de direitos e dos profissionais que atuam na execução

de políticas públicas sociais que menciona. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.197/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  ao

fortalecimento da rede de saúde mental e ao estudo sobre a possibilidade de criação

de clínicas para os casos em que a internação seja necessária.

Nº  2.198/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  a  revisão  do

critério  populacional  necessário  para  implantação  dos  Centros  de  Atenção

Psicossocial, principalmente Caps-ad e Caps-i, estabelecido na Portaria GM nº 336,

de 19/2/2002, desse Ministério. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  2.199/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que seja

dada  especial  atenção  à  regularização  fundiária  dos  Parques  Estaduais  do  Rio

Corrente e Serra da Candonga, cuja inclusão no PPAG foi  pleiteada por  meio da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.533/2011,. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.200/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Defesa Social e de Educação pedido de providências

para  a  realização de  estudos  sobre  a  viabilidade de implantação de câmeras  de

segurança nas áreas de circulação interna e externa das escolas do Estado.  (-  À
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Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.201/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas ao aumento

do número de profissionais e de equipes do Programa de Assistência Ventilatória Não

Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, desenvolvido pelo Hospital

Júlia Kubitschek. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.202/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Políticas Antidrogas da Secretaria de Defesa Social

pedido de providências para apoiar os Municípios do Estado na elaboração de planos

municipais sobre drogas e para implementar outras medidas que menciona.

Nº  2.203/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

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

para a reforma e a ampliação das unidades prediais destinadas às delegacias da

Polícia  Civil,  com  prioridade  para  as  adaptações  necessárias  ao  atendimento  a

vítimas  de  violência,  especialmente  crianças  e  adolescentes.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.204/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações detalhadas sobre o

modelo  de  nucleação  das  escolas  do  campo  adotado  para  as  escolas  da  rede

estadual,  bem  como  pedido  de  providências  com  vistas  à  construção  de  novas

escolas nas áreas rurais. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.205/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

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

para a realização de estudos sobre a necessidade de aumento do quadro de pessoal

na Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº  2.206/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas à instalação, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, de centros de

convivência digital para a população idosa nos Centros Vocacionais Tecnológicos, em

parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia.
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Nº  2.207/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cohab-MG  pedido  de  providências  para  destinar  recursos  do

programa  Minha  Casa  Minha,  Vida,  em  parceria  com  o  governo  federal,  para  a

construção de unidades habitacionais nas comunidades indígenas e quilombolas no

Estado. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  2.208/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

regionalização  da  medida  de  internação  e  o  fomento  aos  Municípios  para  a

implantação dessas medidas em meio aberto. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.209/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o

reordenamento dos abrigos de crianças e adolescentes, especialmente no que se

refere à implantação de metodologia e sistema integrado de atendimento a crianças e

adolescentes  inseridos  em  programas  de  acolhimento  institucional.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  2.210/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  pedido  de

providências  para  a realização de estudos sobre  a viabilidade de implantação de

câmara de compensação tarifária metropolitana, com o objetivo de equalizar o valor

das tarifas e de promover a integração do transporte metropolitano de passageiros. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº  2.211/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre

os  abrigos  e  instituições  de  acolhimento  existentes  no  Estado  e  destinados  a

mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, com indicação

da localização dos respectivos estabelecimentos, dados sobre a população abrigada

por segmento e especificação do tipo de abrigamento. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.212/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

atendimento à mulher egressa do sistema prisional no âmbito da Ação 1296 - Com

Licença, Vou à Luta, em parceria com os centros de prevenção à criminalidade.
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Nº  2.213/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação de Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente nos Municípios de

Montes Claros, Juiz de Fora e Uberaba.

Nº  2.214/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia  Civil  pedido  de  providências  para que priorize,  no  ano de

2012, a implantação de delegacias especializadas de crimes contra a mulher em todo

o Estado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.215/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para

efetuar estudo sobre a viabilidade da utilização dos centros vocacionais tecnológicos -

CVTs - como espaços de disseminação de conhecimento em tecnologia de alimentos,

bem como sobre a utilização dos CVTs na instalação de centros de convivência digital

para a população idosa. (- À Comissão de Educação.)

Nº  2.216/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

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

para  a  realização  de  estudos  com  vistas  à  criação,  em  todas  as  delegacias  do

Estado, de alternativas na atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência,

relativamente  a  espaço,  equipe  e  outros  aspectos.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  2.217/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a realização de

estudos sobre a viabilidade da suplementação dos recursos destinados à alimentação

escolar  pelo  Estado,  em  valor  equivalente  à  quantia  "per  capita"  repassada  pela

União por meio do Programa Nacional  de Alimentação Escolar.  (-  À Comissão de

Educação.)

Nº  2.218/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  o

fortalecimento das ações de controle do uso e da comercialização de agrotóxicos no

Estado. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.219/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que o Programa

Saúde na Escola trate também de questões relacionadas com a orientação sexual e

as discriminações sexistas e homofóbicas.

Nº  2.220/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que o Programa

Saúde na Escola trate também de questões relacionadas com a orientação sexual e

as discriminações sexistas e homofóbicas.

Nº  2.221/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que o Conselho

de  Alimentação Escolar  de  Minas  Gerais  estabeleça parcerias  com  os  conselhos

municipais  afins,  para  otimizar  as  atividades  de  monitoramento  do  Programa  de

Alimentação  Escolar  nas  escolas  do  Estado.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Educação.)

Nº 2.222/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a potabilidade da

água  captada  para  abastecimento  do  mineroduto  e  abastecimento  público  no

Município de Matipó.

Nº 2.223/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre a potabilidade da água

captada para abastecimento do mineroduto e abastecimento público no Município de

Matipó.

Nº 2.224/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  a  potabilidade  da  água  captada  para

abastecimento do mineroduto  e  abastecimento público no  Município de  Matipó.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.225/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento

do efetivo policial que atende ao Município de Peçanha, bem como a destinação de

novas viaturas, inclusive moto-viaturas e equipamentos de segurança pública para

essa localidade.
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Nº  2.226/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

transferência do Sr.Amilton Loyola Caires, detento da Penitenciária de Ribeirão das

Neves, para hospital psiquiátrico ou manicômio judiciário.

Nº  2.227/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da Justiça pedido  de providências para o aumento  do

quadro de pessoal da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais.

Nº  2.228/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a adoção de

medidas que contenham o aumento da criminalidade no Município de Passos.

Nº  2.229/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte pedido de providências para que intervenha junto às Prefeituras Municipais

de Belo Horizonte e Contagem para a solução dos problemas relacionados com o

tráfego,  a  infraestrutura,  a  acessibilidade  e  a  drenagem  pluvial  da  Rua  Aderbal

Rodrigues  Vaz,  localizada  no  limite  entre  esses  Municípios,  tendo  em  vista  os

problemas  urbanísticos  relatados  pela  população  à  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Nº  2.230/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Prefeituras  Municipais  de  Belo  Horizonte e  Contagem pedido de

providências para definição, de maneira oficial, conjunta e definitiva, da denominação

da Rua Aderbal Rodrigues Vaz, tendo em vista os vários nomes atribuídos a esse

logradouro.

Nº  2.231/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que sejam canceladas as notificações e autuações remetidas aos moradores da Rua

Aderbal Rodrigues Vaz referentes à construção de passeios no referido logradouro.

Nº  2.232/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pedido de providências

para que unifique os CEPs que atendem à Rua Aderbal Rodrigues Vaz, no limite entre

os Municípios de Belo Horizonte e Contagem, bem como a regularização do registro
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do nome do logradouro no sistema de caixa de endereçamento postal.

Nº  2.233/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Prefeituras  Municipais  de  Contagem e Belo  Horizonte pedido de

providências  para a rápida duplicação da Rua Aderbal  Rodrigues Vaz,  situada no

limite entre esses Municípios.

Nº  2.234/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Prefeituras  Municipais  de  Contagem e Belo  Horizonte pedido de

providências  para  que  realizem  estudos  de  impacto  de  tráfego  e  ambiental,  em

decorrência  da  expansão  da  Avenida  Teresa  Cristina,  na  região  da  Rua  Aderbal

Rodrigues Vaz.

Nº  2.235/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  CBTU  pedido  de  providências  para  a  realização  de  vistoria  na

Estação Ferroviária de Belo Horizonte, em especial no que diz respeito à garantia de

plena acessibilidade.

Nº  2.236/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para  que  aprimore  os

levantamentos e estudos preliminares à implantação de estações de tratamento de

esgoto nos Municípios atendidos pela empresa.

Nº  2.237/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público Estadual pedido de providências para que abra

procedimento  investigativo  destinado  a  verificar  eventual  omissão  da  Prefeitura

Municipal de Teófilo Otôni na fiscalização de entidades que produzem e distribuem

medicamentos manipulados.

Nº  2.238/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério Público Federal as notas taquigráficas da 19ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para analisar os possíveis

danos ambientais causados pela construção de minerodutos no Estado.

Nº 2.239/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Núcleo de Compensação Ambiental e à Câmara de Proteção à Biodiversidade do

IEF pedido de  providências  para  que  os  recursos da  compensação ambiental  do

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, previsto no art. 36 da Lei nº 9.985,
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de 2000, sejam aplicados integralmente na área diretamente afetada pelo Sistema de

Abastecimento Público de Água Rio Manso.

Nº 2.240/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Presidência da Copasa-MG pedido de providências para regularizar o fornecimento

de  água  para  as  comunidades  que  vivem  no  entorno  do  Sistema  Rio  Manso;

implantar  sistemas  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto  para  atender  a  essas

comunidades;  além  de  estudar  a  viabilidade  de  conceder-lhes  gratuidade  do

fornecimento  de  água  como  compensação  social,  econômica  e  ambiental  pela

implantação desse empreendimento.

Nº 2.241/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional de Regularização Ambiental-Central Metropolitana pedido

de providências  para verificar o cumprimento das condicionantes estabelecidas na

Licença de Operação em Caráter Corretivo nº 163, concedida em 26/7/2010, e seja o

relatório encaminhado, também, às Câmaras Municipais e às Prefeituras Municipais

de  Brumadinho  e  Rio  Manso  e  à  Coordenadoria  das  Promotorias  de  Justiça  de

Defesa das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba.

Nº 2.242/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para elaborar, conforme exigido

pelo  art.  4º  da  Resolução  do  Conama nº  302/2002,  o  termo  de  referência  para

reservatórios artificiais destinados à geração de energia e ao abastecimento público,

em especial os relativos ao abastecimento de Rio Manso.

Nº 2.243/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para elaborar relatório técnico

do passivo ambiental decorrente da instalação e da operação do empreendimento de

abastecimento de água de Rio Manso, sob responsabilidade da Copasa-MG.

Nº  2.244/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenadoria do CAO-PP e à Coordenadoria do Procon-MG as

notas taquigráficas da 29ª Reunião Ordinária dessa Comissão, documentos e pedido

de providências para que apurem as denúncias apresentadas pelo Sr. Antônio Lúcio

da Silva sobre irregularidades no Detran-MG.

Nº  2.245/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Laboratório de Saúde Pública da Faculdade de Farmácia da UFMG

pedido de providências para que se façam análises físico-química e microbiológica da

água  coletada em poço do Distrito  de  Ravena,  em  Sabará,  durante  visita  dessa

Comissão.

Nº  2.246/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para  que  se  façam  análises

físico-química e microbiológica da água coletada em poço do Distrito de Ravena, em

Sabará, durante visita dessa Comissão.

Nº  2.247/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Sabará  pedido  de  providências  para

regularizar  o  fornecimento  de  água potável  à  comunidade  Palmital,  localizada  no

Distrito  de  Ravena,  nesse  Município,  e  seja  dada  ciência  a  essa  Comissão  das

medidas tomadas alusivas ao assunto.

Nº  2.248/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência e à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho em

Minas Gerais as  notas taquigráficas da 29ª  Reunião  Ordinária dessa Comissão e

pedido de providências  com relação a denúncias apresentadas pela Sra.  Fabiana

Rocha Marques.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Liza Prado e dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Délio Malheiros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Esporte, de

Saúde, de Educação e de Direitos Humanos.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado

Chico Simões, atual Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano.

Questões de Ordem

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Obrigado,  Presidente.  Gostaria  de  fazer  uma

observação. Estamos no final do ano, quando há muitas compras e o comércio está

aquecido,  todavia  tenho de fazer  um alerta.  Sabemos dos juros  exorbitantes  dos

cartões de  crédito,  isso  sem levar  em conta  o  cheque especial.  Gostaria  que as
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pessoas fizessem uma reflexão,  principalmente as que têm o cartão da American

Express,  empresa que não manda fatura ao cliente,  depois  bloqueia  o  cartão  da

pessoa e cobra 12% de juros.  Recomendo a todas as pessoas que têm o cartão

American Express que  não o  usem ou o  utilizem  o  mínimo possível.  Durante  as

reuniões, relatarei alguns fatos sobre a bandeira American Express. Essa empresa

não  manda  a  fatura  a  quem  tem  o  cartão,  que  é  cancelado.  Além  disso,  juros

exorbitantes são cobrados. Gostaria que todos os que têm tal cartão fizessem uma

reflexão. Não o utilizem temporariamente. Todos os dias prestarei alguma informação

sobre essa bandeira.

O Deputado Anselmo José Domingos - Sr.  Presidente, prezados colegas, queria

dizer  que  as  comunidades  estiveram  muito  presentes,  nesta  semana  em  que

terminamos o Orçamento Participativo realizado pela Prefeitura, com a participação

da comunidade belo-horizontina. Tivemos cerca de 25 mil  votantes. Não podemos

deixar passar em branco algumas observações. A primeira é a participação maciça da

comunidade da região do Barreiro, que foi campeã de votos. Tivemos 16 mil votos

para as obras daquela região. Tivemos uma polarização muito interessante de duas

obras  fundamentais  para  a  região  do  Barreiro,  que  são  a  requalificação  da  Rua

Antônio Eustáquio Piazza e a ponte que liga o Conjunto Jatobá IV à Avenida Senador

Levindo Coelho.  Essas duas  obras tiveram lideranças  importantes  da região,  que

puxaram  a  mobilização.  Tivemos  uma  votação  expressiva.  A  obra  da  Antônio

Eustáquio foi obra vitoriosa, com 7 mil votos. A obra da ponte do Conjunto Jatobá IV

teve 6.500 votos. Só essas duas obras tiveram mais de 13 mil votos na região do

Barreiro. A obra da ponte foi capitaneada pelo Padro José Antônio, que, como um

lutador, percorreu as comunidades, mobilizou o povo, colocou equipamentos para que

a comunidade votasse, apesar de esta não ter muito acesso à inclusão digital. Por

isso, ela sofre com essas dificuldades na hora da votação, ainda mais que neste ano

a votação foi um pouco mais complexa que nos anos anteriores. Mas a comunidade

da  região  do  Barreiro  está  de  parabéns.  Em  cima  disso,  farei  uma sugestão  ao

Prefeito  de  Belo  Horizonte,  porque  as  obras  ganhadoras  são  de  cada  uma das

regionais  da  nossa  Capital  e  estas  são  em  número  de  nove.  São  quatro  obras

votadas em cada regional, prevalecendo a mais votada. Quero dizer ao Prefeito que a
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segunda obra mais votada entre todas as regionais também seja incluída como obra

a ser executada. Portanto, que essa ponte do Vale do Jatobá possa ser beneficiada

como uma obra da Prefeitura de Belo Horizonte. A segunda observação que gostaria

de  fazer,  Sr.  Presidente,  é  que  em  cinco  delas  foi  apresentada  a  proposta  de

instalação de câmeras de videomonitoramento. Dessas cinco, três foram as campeãs

de  votação  nas  suas  respectivas  regionais,  que  são  a  Regional  Centro-Sul,  a

Regional Leste e a Regional Nordeste, o que nos deixa apreensivos e nos faz pensar

na  questão  da  segurança  pública  em  Belo  Horizonte.  Dos  cinco  equipamentos

colocados  sem votação  nas  regionais,  três  foram  vitoriosas  nessa instalação  dos

equipamentos de videomonitoramento. Isso nos deixa preocupados. Entendemos que

precisamos de mais investimentos. Entendo ainda que a instalação das câmeras de

videomonitoramento  não  deve  ficar  restrita  a  essas  três  regionais  que  foram

vitoriosas,  mas  também  às  outras  duas.  A  comunidade  dessas  outras  duas

manifestou que há necessidade desse equipamento. Que a região do Barreiro, que

não teve esse equipamento colocado para votação no Orçamento Participativo, tenha

também  o  investimento  nessas  câmeras,  porque  precisamos  delas  nas  principais

regiões  comerciais  da  região  do  Barreiro.  Entendemos  que  foi  um  processo

extremamente positivo, importante e participativo. A Prefeitura está de parabéns. Ela

encaminhou  o  processo  ao  Ministério  Público  para  que  este  averigue  sua

autenticidade. Mas queremos deixar algumas sugestões, que serão encaminhadas,

por escrito, ao Prefeito desta Capital. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, para complementar minha fala

sobre a questão do Orçamento do Estado, que será votado amanhã, quero dizer que

ficamos  extremamente  preocupados  com  os  números  da  segurança  pública,

principalmente  com  os  da  minha  região.  Há  cidades  que  se  destacam  de  forma

negativa nesse aspecto. A primeira a se destacar é a cidade de Passos, onde, em

menos de 15 dias, ocorreram seis assassinatos. De sábado para cá, foram cinco. Não

sei  se até ontem houve mais  alguém assassinado.  É muito sério.  Precisamos de

muito  mais  investimento.  Todos  os  assassinatos  foram  praticados  por  menores.

Então, precisamos, no Orçamento, garantir recursos para casas de ressocialização

para essas crianças, esses jovens, porque a população fica muito insegura. Outra
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cidade que se destaca negativamente é Arceburgo, que fica localizada na divisa com

São  Paulo,  na  divisa  de  Mococa.  Só  este  ano  já  houve  uma  meia  dúzia  de

assassinatos. São coisas graves, por exemplo, assassinaram um velhinho na semana

passada.  É preocupante o número de assaltos.  O pessoal  sai  do Estado de São

Paulo  e  entra  em  Arceburgo  numa  facilidade  muito  grande,  deixando  aquela

comunidade muito preocupada. São preocupações às quais temos de estar atentos

na votação do Orçamento do nosso Estado,  a fim de garantir  recursos para essa

área.  Que  o  governo,  a  partir  de  janeiro,  já  possa  contratar  mais  policiais,

aumentando o efetivo da corporação; fechar as barreiras de São Paulo; e investir em

Passos. Em Itaú temos muitos problemas. Essa questão melhorou muito em várias

cidades,  mas  temos  problemas  sérios,  inclusive  Paraíso  voltou  a  tê-los.  A nossa

preocupação é ampla, mas neste momento, é ainda maior na questão de segurança

na nossa região. Muito obrigado.

O Deputado João Vítor Xavier - Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço coro com o

Deputado Anselmo José Domingos sobre a importância da efetivação desse projeto

do Orçamento Participativo de Belo Horizonte. Mas quero registrar uma preocupação

muito  grande.  Sei  que  V.  Exa.  tem  também  uma  votação  expressiva  na  região

Noroeste de Belo Horizonte. Precisamos cumprir aquilo que é tratado no Orçamento

Participativo da Capital. No último ano do governo do Prefeito Fernando Pimentel foi

votada a obra do Orçamento Participativo da Praça São Vicente. Já se passaram três

anos do governo Márcio Lacerda e essa obra não foi cumprida. A região Noroeste de

Belo Horizonte é credora da Prefeitura, que tem essa dívida com a cidade e com a

referida região. A Prefeitura empurra para o DNIT, que, por sua vez, empurra para

Prefeitura e para o governo federal e ninguém resolve o problema. Se a obra era do

DNIT, a Prefeitura não poderia tê-la proposto no Orçamento Participativo. Se o fez, se

o povo aprovou, que se cumpra. Para finalizar, Sr. Presidente, vamos votar amanhã o

Orçamento e passa da hora de esta Casa discutir, de maneira altiva, séria, com o

governo do Estado, as emendas de bancada, para que a bancada da Grande Belo

Horizonte, da Capital, do Norte de Minas, do Vale do Aço, do Triângulo Mineiro, para

que  possamos  ter  obras  representativas  para  as  nossas  regiões.  O  valor  de

R$1.500.000,00 para cada Deputado não dá nem para fazer cócegas comparado às
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necessidades das nossas regiões. Esse é o caso da bancada de Belo Horizonte. O

que fazemos com esse valor em Belo Horizonte? Isso é dinheiro de pinga para a

realidade do Orçamento da cidade. Então, tal como o governo do Estado é legítimo

no debate das emendas de bancadas que são tão interessantes e importantes em

Brasília e trazidas para o nosso Estado, precisamos aqui criar a cultura de discutir

emendas de bancada para esta Casa, a fim de que os representantes possam atuar

em suas regiões. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Celinho do Sinttrocel.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham das galerias, telespectadores

que nos assistem através da TV Assembleia, servidores desta Casa, boa tarde. Antes

de  iniciar  meu  pronunciamento,  permitam-me  fazer  um  registro  que  julgo  muito

importante: depois de 10 anos de muita luta, o Senado Federal aprovou ontem o

projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista. A proposta levada à votação

foi  fruto  de  um  acordo  entre  a  Confederação  Nacional  do  Transporte  e  a

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte Terrestre.

Entre  as  várias  conquistas  dos  rodoviários,  é  importante  ressaltar  a  fixação  da

jornada  de  trabalho  da  categoria,  o  estabelecimento  de  um  período  mínimo  de

descanso diário, o pagamento de cursos, por parte dos empregadores, e o seguro

obrigatório. Essa vitória só fortalece os ânimos para as próximas jornadas, entre elas

garantir que a Câmara Federal referende a decisão do Senado e, depois, se retome a

mobilização  pela  aprovação  do  Estatuto  do  Motorista.  O  projeto,  de  autoria  do

Senador Paulo Paim, estabelece, entre outras coisas, o adicional de penosidade e o

direito à aposentadoria especial após 25 anos de exercício da profissão. Propostas

como essa  não dizem  respeito  apenas  à  nossa  categoria,  a  dos  rodoviários.  Ao

contrário, elas têm uma dimensão que abarca toda a sociedade, já que contribui para

aumentar o nível de segurança nas rodovias brasileiras e o conforto dos passageiros.

Parabéns aos rodoviários e às suas entidades representativas, que souberam, com

tenacidade e vigor, sensibilizar os Senadores e garantir mais essa vitória à categoria.

Desde  que  tomei  posse,  minha  primeira  e  permanente  preocupação  tem  sido
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colocar-me  à  altura  dos  mais  de  45  mil  votos  que  me trouxeram  à  Assembleia

Legislativa. Desses, 19 mil vieram de Coronel Fabriciano e me fizeram o candidato

mais votado da cidade. Trabalhar com afinco e exercer o mandato com dedicação e

competência  foi  a  forma  que  encontrei  de  corresponder  à  confiança  em  mim

depositada. Vencido o primeiro ano, é chegada a hora de fazer um balanço. Como

sindicalista que sou, alerto que minhas avaliações se dão pela ótica do mundo do

trabalho. A trajetória do mandato é positiva, embora, como toda construção, requeira

sempre ajustes  e  correções.  A avaliação positiva,  todavia,  não pode mascarar  as

dificuldades  e  os  problemas  que  ainda  enfrentamos.  Levando  em  conta  a

complexidade do processo legislativo e os embates políticos típicos da Assembleia,

nestes 12 meses procuramos compreender os trâmites internos, afirmar o mandato

dentro e fora da Assembleia com iniciativas e projetos de relevância social e manter

um diálogo permanente com os demais Deputados, com o poder público e com os

movimentos populares. Agindo assim, foi possível garantir  pontos de convergência

com  os  Deputados  Estaduais,  com  o  governo  da  Presidente  Dilma,  com  o

Governador Anastasia, com parlamentares do Congresso Nacional, com Prefeitos e

Vereadores e com diversos segmentos sociais.

Entre os pontos relevantes do mandato está o apoio às iniciativas da Presidente

Dilma  e  as  relações  positivas  com  o  governo  federal  em  suas  várias  instâncias.

Destaco os entendimentos  com  o  Secretário  de  Atenção Básica  do  Ministério  da

Saúde, Helvécio Magalhães, para solucionar os problemas do Hospital Siderúrgica,

em Coronel Fabriciano.

Menciono também o acompanhamento das audiências públicas sobre as obras de

modernização da BR-381, promovidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura

de Transporte.

Este Deputado integrou o Bloco Minas sem Censura e hoje compõe a bancada de

Oposição na Assembleia. Com ações amplas e, ao mesmo tempo, firmes, mantenho

relações respeitosas e profícuas com governo do Estado.

Fui recebido pelo Governador Anastasia e por vários de seus auxiliares. Na pauta: a

reforma política em tramitação no Congresso, a adoção do piso salarial estadual, o

transporte público nas regiões metropolitanas, a elevação de companhia de Polícia
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Militar  à  condição  de  batalhão  e  a  construção  de  uma  unidade  do  Corpo  de

Bombeiros em Coronel Fabriciano. Um tema foi recorrente: o Hospital Siderúrgica.

No trabalho parlamentar, foram 130 requerimentos e 23 projetos de lei. Subscrevi,

com outros Deputados mais 79 iniciativas.

Entre  os  projetos,  realço  o  do  piso  salarial  estadual.  Com apoio  do  movimento

sindical e popular, esperamos vê-lo aprovado ainda no primeiro semestre do próximo

ano. Sua implantação será uma ferramenta importante de combate à crise econômica

que assola o mundo e já atingiu o País.

Buscando  abrir  a  Assembleia  à  participação  da  sociedade  civil,  realizamos  14

grandes atividades na casa: um ciclo de debates sobre o piso salarial estadual, um

debate público sobre o Estatuto do Motorista e 12 audiências públicas que debateram

temas variados, da indústria da multa em Coronel Fabriciano à defesa da CLT e dos

direitos dos trabalhadores.

Dessas  atividades,  participaram,  ao  todo,  mais  de  2.500  pessoas,  entre  elas

militantes,  ativistas  sindicais  e  do  movimento  popular,  representantes  dos

empresários,  intelectuais  e  estudiosos,  Deputados  Federais,  Senadores  e

representantes dos governos estaduais de Minas, do Paraná, do Rio Grande do Sul,

de Santa Catarina e de São Paulo; contudo, é preciso reconhecer que algumas de

nossas  prioridades  não  foram  alcançadas.  A  duplicação  da  BR-381  é  uma

necessidade  que  não  saiu  do  papel.  A  estrada  tem  sido  palco  de  incontáveis

tragédias. Idealizada e construída na década de 50 do século passado para colaborar

para o desenvolvimento e a integração do Brasil e de Minas Gerais, é hoje conhecida

como “Rodovia da Morte”. O seu traçado e as suas características, os seus mais de

60  anos  de  uso  e  o  tráfego  intenso,  comportando  alto  número  de  caminhões  e

carretas, fazem do trecho que vai de Belo Horizonte ao Vale do Aço um dos mais

perigosos do País.

Se não bastasse, assistimos a constantes interrupções com quedas de barreiras e

comprometimento de obras de arte, como aconteceu com a ponte sobre o Rio das

Velhas  e  o  recente  deslizamento  em  Antônio  Dias,  no  Vale  do  Rio  Doce.  Tais

ocorrências  só  aumentam  o  risco  de  tragédias,  além  de  comprometerem  as

atividades econômicas das regiões por onde passa a BR-381.
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Há  pouco  mais  de  seis  meses,  realizamos  debates  e  participamos  de

apresentações  dos  projetos  de  revitalização,  em  que  se  reconheceu  a  urgência

inegável  das obras. Foram anunciadas várias providências que, infelizmente,  mais

uma vez, não foram tomadas, frustrando a todos. Já passa da hora de superar as

palavras e chegar à ação. Esperamos que no ano que se inicia, o governo federal

deixe de lado seu imobilismo e inicie, definitivamente, as obras.

Outro problema que atinge o Vale do Aço é o fechamento do Hospital Siderúrgica,

em Coronel Fabriciano. Com a interrupção do atendimento, há mais de cinco meses,

a população ficou sem assistência hospitalar e atendimento público emergencial na

sua cidade, o que só agravou o precário quadro da saúde no Município, já que a

Prefeitura não tem uma rede de atenção básica à altura das demandas locais.  O

socorro  veio  dos  Municípios  vizinhos  que  estão  sobrecarregados.  O  problema,

portanto, rompeu as fronteiras de Coronel Fabriciano e tornou-se um problema de

toda a região.

Também aqui multiplicaram-se os calendários e as promessas. Tanto o Ministério da

Saúde  como  a  Secretaria  Estadual  comprometeram-se  a  tomar  medidas

emergenciais. Contudo, as alternativas arrastam-se pelos emaranhados burocráticos

que só prejudicam o conjunto da população do Vale do Aço.

Se o  processo  de  desapropriação é  complexo e  exige  tempo,  é  preciso  que  o

Governador  Anastasia  chame para  si  a  responsabilidade  e  trate  a  reabertura  do

Hospital Siderúrgica como uma de suas prioridades.

Até lá,  são urgentes as  medidas que garantam a atenção médico-hospitalar  na

região.  Quanto  mais  agora  que  a  dengue  agravará  as  demandas  regionais  por

atendimento. Sugestões para enfrentar a situação existem e foram feitas por mim,

pelo Deputado Carlos Mosconi e pela Deputada Rosângela Reis ao governo estadual

por  meio  da  Comissão  de  Saúde  da  Assembleia.  A  título  de  exemplo,  cito  a

implantação de um hospital de campanha - se necessário, com o apoio das Forças

Armadas - e a abertura imediata sob controle da Secretaria de Estado de Saúde.

O  governo  já  anunciou  a  implantação  de  um  hospital  regional  em  Governador

Valadares, no Vale do Rio Doce. Por isso, convoco todos os Deputados - em especial

os Deputados Estaduais -, os Prefeitos e Vereadores, a sociedade civil e a população
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a se unirem para fazer valer os interesses de nossa gente. O Vale do Aço precisa

somar  forças  para  retomar  o  prestígio  perdido.  O  primeiro  passo  é  reabrir  o

Siderúrgica.

Agradeço a todos que, nos últimos meses, de forma direta ou indireta, colaboraram

para o êxito do meu mandato, ao Deputado Dinis Pinheiro - nosso Presidente -, aos

demais  Deputados,  aos  funcionários  da  Assembleia,  aos  meus  assessores  e

colaboradores e aos que vêm participando conosco desta caminhada.

Por  fim,  quero  lembrar  que  o  ano  que  se  inicia  será  marcado  pelas  eleições

municipais e repercussões nacionais da crise econômica que assola o mundo. Sendo

assim,  nossas  cidades  devem  buscar  novos  caminhos  e  abandonar  os  velhos

métodos de fazer política, procurar soluções locais e, ao mesmo tempo, discutir os

desafios e os grandes rumos para Minas Gerais e o País. Nenhum de nós poderá

fugir a essa responsabilidade. De minha parte, podem acreditar que darei o melhor de

mim.

Mais  uma vez,  agradeço a todos.  Boas festas  e um ano-  novo cheio de novas

conquistas e vitórias. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Sr.  Presidente,  meus  colegas  Deputados  e

funcionários  desta  Casa,  estamos  num  momento  de  votação  dos  projetos  na

Assembleia Legislativa de Minas, e é preciso que fiquemos extremamente atentos.

Hoje os mineiros estão estupefatos e estarrecidos com o que vem acontecendo no

cenário das casas legislativas. Temos a responsabilidade de zelar pela imagem deste

Poder, que é primoroso e um dos pilares da democracia. Precisamos ficar atentos aos

“lobbys”  que atuam nesta Casa. Digo aqui em razão do “lobby”  dos cartórios que

atuam  de forma oculta  e  usam todo tipo  de  subterfúgio  para  drenar  recursos da

sociedade para o seu caixa, onerando o contribuinte, o cidadão e a máquina pública,

que se utiliza dos serviços dos cartórios.

Precisamos  ter  prudência  e  tranquilidade  para  entender  certos  aspectos.  Se  a

Constituição Federal, no art. 236, delegou aos cartórios a titularidade desse serviço

público, foi uma opção política do constituinte, o que não significa que tenham de
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gozar de tantos privilégios em detrimento de toda a sociedade. Se eles executam

alguma atividade pública na  forma de taxa,  tem de haver  a devida remuneração:

ninguém em sã consciência imagina que o cartório deva trabalhar de graça. O que é

inaceitável é o que a gente vem acompanhando: aprovou-se nesta Casa um projeto,

sem  o  conhecimento  da  maioria  dos  parlamentares,  permitindo  a  negociata  de

cartório, a venda de cartório de um para outro. E hoje, no Tribunal de Justiça, já se

encontram cinco pedidos.

O Ministério Público nos comunicou no dia de hoje que já está em curso uma ação

direta de inconstitucionalidade para revogar o que foi aprovado nesta Casa, digo que

à revelia da maioria dos colegas desta Casa, que são homens de bem e que votaram,

às vezes, de boa-fé. Mas o que aconteceu foi um verdadeiro descalabro: um projeto

do Tribunal tramitava nesta Casa tratando da remuneração dos servidores, e nele foi

injetada uma emenda “frankenstein”, que não tinha nada a ver com o projeto de lei

ordinária, revogando dispositivo da Lei Complementar nº 319, a Lei de Organização

Judiciária.  E aí virou lei.  Aquilo que o STF reiteradamente tem dito que não pode

transformou-se  em  lei  em  Minas  Gerais,  permitindo  um  troca-troca,  permitindo  a

mercancia,  burlando  o  concurso  público,  vendendo  uma  concessão  no  serviço

público. V. Exas. sabem que, conforme a Lei nº 8.666 e o art.  37 da Constituição

Federal, a titularidade desse tipo de serviço é personalíssima e não permite que se

faça a venda desse tipo de delegação. A União, os Estados e os Municípios podem

delegar  a particulares  o  exercício  de  uma atividade pública,  mas eu não tenho o

direito,  como  delegatário  dessa  atividade,  de  vendê-la,  de  transferi-la  mediante

pagamento.

Portanto, conversamos com o Governador do Estado, com o Presidente do Tribunal

de Justiça e lhes pedimos que não formalizem essas negociatas, que não marquem

as  suas  biografias  pela  chancela  de  atos  tão  espúrios,  que  não  coloquem  na

legislação  mineira  dispositivos  dessa  natureza.  Mas  a  todo  momento  somos

surpreendidos. Falo do Projeto de Lei nº 1.792, o primeiro da pauta. Este Deputado

está inscrito em todos os projetos da pauta de hoje e vai encaminhar em todos eles. É

um legítimo direito montar uma trincheira contra esse tipo de coisa. O que está até

agora em votação, o que foi aprovado nas Comissões são dois substitutivos: o nº 1,
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da  Comissão  de  Administração  Pública,  e  o  nº  3,  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.  Ambos  trocam  seis  por  meia  dúzia.  Ambos  tratam  das  tabelas  dos

cartórios. E a cada momento em que lemos o que está se passando, descobrimos

uma  armadilha  nova.  Temos  de  desarmá-la.  E  a  todo  momento  aparece  uma

novidade,  que  reajusta  uma tabela  retroativa,  que  cria  um  serviço  novo  para  os

cartórios serem remunerados. Repito, nós não somos radicais contra os cartórios,

porque são legítimos, estão exercendo uma atividade delegada pelo poder público,

mas as regras do jogo devem ser respeitadas. Não podemos conviver com esse tipo

de situação. A todo momento, aparece nesta Casa um substitutivo novo com uma

armadilha diferente.

Portanto, vamos encaminhar - espero que os nossos colegas possam nos ajudar -

de forma a não permitir que esta Casa se transforme em uma espécie de chancela de

balcão de negócios que estão fazendo lá fora. Conhecemos titulares de cartórios que

são pessoas sérias, idôneas, que querem fazer a coisa correta, via concurso público,

e querem uma remuneração condizente com os trabalhos que prestam. Agora, o que

não podemos aceitar é que utilizem subterfúgios no Poder Legislativo para fazer valer

os seus interesses. Interesses escusos para burlar a Constituição, a lei, a moralidade.

Com que direito vão transformar o Poder Legislativo em uma espécie de quintal, para

que possam atingir os seus escusos objetivos? Espero que os senhores - já ouvi as

palavras  de  outros  Deputados  -  nos ajudem nessa hora.  Que nos  ajudem a não

permitir que o Poder Legislativo continue a achincalhar, a não gozar de credibilidade

total junto à população. Quantos projetos importantes de Deputados estão aí e não

são pautados? Enquanto isso, pelo menos três projetos de cartórios estão na pauta.

Ora, o Poder Legislativo vai servir simplesmente para chancelar essas imoralidades?

Enfim, conclamo todas as bancadas do PSDB, do PSD, do PTB, que têm Deputados

de bem, que nos ajudem a não permitir que isso passe. Que nos ajudem a combater

essa imoralidade. O que me estranha é que ontem um funcionário da Secretaria da

Fazenda estava aqui fazendo tabela para os cartórios. Espera aí, o que é isso? Quem

está por trás disso? O governo do Estado não está. Por que servidores da Secretaria

da  Fazenda  estão  aqui  produzindo  tabelas  para  as  comissões,  aumentando  em

2.000% ou 3.000% os emolumentos? Como é isso? O governo está participando
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disso? Tenho certeza de que não.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, Deputado Délio Malheiros. V.

Exa.,  como  Presidente  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  está  sempre

vigilante. Hoje pedi para falar porque estamos passando por uma situação para a qual

preciso  alertar  as  pessoas,  principalmente  as  que  possuem  cartão  da  bandeira

American Express. Os consumidores que possuem o cartão American Express devem

ficar atentos, pois a empresa não manda fatura para os seus clientes - naturalmente,

deve receber muitas reclamações - além disso, cancela o cartão dos clientes e depois

leva-os à Justiça para cobrar juros exorbitantes. Portanto, Deputado Délio Malheiros,

aviso  a  V.  Exa.,  como  Presidente  da  Comissão,  que  vamos  apresentar  um

requerimento para discutir essa questão dos cartões de crédito. Aliás, muitos estão

praticando a venda casada. V. Exa. provavelmente deve ter conhecimento de como

esse cartão, essa bandeira, tem agido incorretamente. Repito: não manda fatura aos

clientes. E quando eles vão às compras são surpreendidos com o bloqueio do cartão

e  não  podem  comprar  nada.  Assim,  as  pessoas  ficam expostas  ao  ridículo,  pelo

constrangimento.  Além disso,  a bandeira do cartão  entra na justiça,  cobrando um

valor  exorbitante.  Então,  conto  com  V.  Exa.,  para,  na  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor,  discutirmos  essa  questão,  principalmente  com  relação  ao  American

Express.

O Deputado Délio Malheiros - Deputado Célio Moreira, V. Exa. tem o apoio integral

deste Deputado, porque esses episódios envolvendo a American Express se repetem

nos Procons pelo Brasil afora. Eles não mandam os boletos de cobrança dos cartões,

e a pessoa, especialmente um homem de bem como V. Exa., fica em uma situação

aflitiva, tentando pagar, sem conseguir. No mês seguinte, eles cobram juros de até

12% e ainda têm a ousadia de colocar no banco de dados nomes de Deputados,

servidores  ou  cidadãos  comuns  sem  respeitar  a  comunicação  prévia,  que  é

obrigatória. V. Exa. tem razão e pode contar com este Deputado. A história desses

cartões de crédito que não mandam a fatura e, depois, cancelam os cartões e cobram

tarifas  adicionais  por seu restabelecimento e juros de até 12% ao mês realmente

precisa ser investigada a fundo. Conte comigo.

O Deputado Anselmo José Domingos (em aparte)*  - Boa tarde, Deputado Délio
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Malheiros, aguerrido, como sempre, na defesa dos interesses dos cidadãos de Minas

Gerais.  Quero  concordar  com  alguns  pontos  abordados  por  V.  Exa.  O  primeiro,

relativo  ao  projeto  que  permite  as  transferências  entre  cartórios,  que  esta  Casa

aprovou  e  o  Governador  sancionou.  Concordo  com  V.  Exa.  que  uma  ação  de

inconstitucionalidade  terá  sucesso,  porque  um  serviço  delegado  não  pode  ser

transferido  entre  particulares.  Portanto,  há  uma  ilegalidade  clara  nessas

transferências. Apoio também as atitudes do Presidente do Tribunal de Justiça, que

não vai outorgar essas transferências, e do Governador, que não vai se posicionar

favoravelmente a elas. Assim, o encaminhamento de V. Exa. é muito feliz. Entretanto,

precisamos garantir  na  legislação que não se permita nem a possibilidade de se

sonhar com essas transferências. Assim, somos favoráveis também à emenda que

vai proibi-las e revogar a autorização dada anteriormente.

O segundo ponto diz respeito ao projeto que mexe na tabela de emolumentos e

taxas cobrados dos cidadãos mineiros, cuja votação está na pauta de hoje. Há aqui

coisas interessantes. Boa parcela das mudanças serão nas transações imobiliárias,

que sofreram um “boom” nos últimos anos. Ora, foi corrigido o valor dos emolumentos

e da taxa de fiscalização judiciária, mas não o valor dos níveis na tabela. Apesar do

aumento no valor dos imóveis nos últimos anos, lembrando que a tabela anterior é de

2004, a tabela continua com os mesmos parâmetros. Ou seja, aumentou-se o valor e

se congelou a tabela. Como o tempo de V. Exa. está se esgotando, quero dar apenas

um exemplo, para finalizar. A pessoa com imóvel do Minha Casa, Minha Vida, com

valor de R$80.000,00 a R$100.000,00, deixará de pagar a escritura ou o registro, no

valor de R$649,00, e passará a pagar R$1.103,00. Não fiz a percentagem, mas isso

fica de 50% a 70%. Ou seja, os mais pobres pagarão mais.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Deputado  Anselmo,  não  tenho  a  garantia  do

Presidente  do Tribunal  de que não irá  chancelar  esses atos.  Encaminhamo-lhe  o

pedido,  e  ele  foi  absolutamente  receptivo.  Mas,  como  excepcional  Magistrado,

integrante do expoente da  Magistratura mineira,  ele não adianta voto  ou  decisão.

Apenas espero que ele não chancele esses atos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, o Deputado Adelmo
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Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  os  Srs.

Deputados, os servidores da Casa, os telespectadores da TV Assembleia e o povo de

Minas  Gerais.  Colocarei  aqui  duas  questões  que,  no  meu  entendimento,  são

relevantes.  Na  verdade,  estou  participando  diretamente  delas  para  que  fiquem

registradas aqui, no final desta nossa atividade. Aqui já vieram alguns parlamentares

fazendo  uma reflexão  importante  relacionada  com  a  regulamentação  da  Emenda

Constitucional nº 29. Isso foi motivo de muita alegria e de comemoração. Gostaria de

saudar todas as brasileiras e brasileiros que lutaram durante muitos anos, em muitos

lugares e em muitos momentos, para que saúde fosse verdadeiramente - como é -

um direito de cidadania, fruto de uma batalha que se consolidou na Constituição e

nas  leis  da  República,  no  sentido  de  que  esse  direito  pudesse  ser  provido

essencialmente pelo Estado. Ou seja, direito de cidadania à saúde, sendo o Estado o

seu provedor. Foi a Emenda Constitucional nº 29 que estabeleceu os parâmetros de

contribuição dos Municípios, dos Estados e da União para efetivar esse direito do

ponto de vista financeiro. Durante todo esse tempo, uma emenda que fora aprovada

já em setembro de 2000 previa, já na sua aprovação que, depois de cinco anos, ela

deveria ser regulamentada. Regulamentar no sentido de estabelecer quais eram ou

quais deveriam ser as ações a ser financiadas, cobertas com recursos públicos e

quais as ações que não poderiam ser financiadas para efeito da contabilidade do

cumprimento dessa emenda. O que vimos nesses 10, 11 anos foi que, primeiro, essa

regulamentação  não  acontecera  naquela  época.  Segundo,  que  muitos  e  muitos

Juízes, políticos, trabalhadores, trabalhadoras tinham o convencimento de que era

absolutamente dispensável a sua regulamentação para efeito de cumprimento e, se

assim não fosse, bastaria a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 322/2003

em  um  tempo  que,  inclusive,  antecedeu  à  previsão  da  sua  regulamentação.  No

entanto, teimosamente, a maioria dos Estados brasileiros ignoraram essa resolução

e,  acobertados  pelo  silêncio  ou  pela  conivência  dos  Tribunais  de  Contas,  dos

Ministérios Públicos, do Judiciário, de muitos parlamentares, o que aconteceu foi que

a maioria dos Estados não cumpriu com o que determina a Emenda Constitucional.

O nosso regozijo de hoje é porque a regulamentação, Doutor Wilson Batista, trata
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exatamente dos princípios estabelecidos na Resolução nº 322 e em seu conjunto.

Portanto, quais são as ações de saúde que devem ser reconhecidas para efeito de

financiamento e quais são as ações que, mesmo tendo repercussão sobre a saúde,

mesmo sendo importantes, não podem e não devem ser reconhecidas para efeito da

contabilidade dos recursos do setor de saúde? Essa regulamentação significa hoje

um acréscimo para o Estado de Minas Gerais, que deve acontecer no próximo ano. E

fico muito feliz porque ouvi de parlamentares próximos do Governador de Minas que

ele cumprirá rigorosamente o que determina a regulamentação, isso significará mais

de R$800.000.000,00 no setor da saúde, o que será importante para a saúde em

Uberaba, nas cidades vizinhas, no Triângulo Mineiro, em Belo Horizonte, em Minas

Gerais. Imaginem V. Exas. o que podem significar R$800.000.000,00 a mais injetados

no sistema de saúde. Até Betim, que é uma cidade rica, não é mesmo, Deputada

Maria Tereza, poderá receber um pouco mais de recursos, porque também precisa de

mais investimento no setor de saúde. Então, fico muito feliz por ver contemplada essa

nossa luta. É uma primeira batalha vencida.

Deputado Inácio Franco, que ora preside esta sessão, essa regulamentação não

significará, no entanto, a quantidade necessária de recursos para atender ao princípio

constitucional da saúde como direito de todos e do Estado como devedor de prover

as  condições  financeiras  para  esse  direito.  Se  tratarmos  de  adicionar,  Deputado

Carlin  Moura,  um real  por  dia por  habitante neste país, que ainda fica longe dos

países que mais investem no setor de saúde, precisaríamos, Deputado Adalclever, de

mais de R$70.000.000.000,00 para chegarmos próximos ao que é necessário para

atender a esse princípio. Ainda é muito. Agora, a nossa inquietude e o desafio de que

essa luta deve continuar. Com a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, o

atual  sistema  financeiro  e  a  distribuição  dos  recursos,  poderemos  afirmar  que,

cumprindo a determinação constitucional, nem os 5.564 Municípios brasileiros nem os

27 Estados, aplicando 12% ou 15%, em função de receberem menos da contrapartida

dos impostos, podem adicionar mais recursos para atender e prover as condições

necessárias para o atendimento, o que nos leva, portanto, a reunir todos os esforços

para continuarmos na luta, cujo alvo é o governo federal, a União, para acrescentar

mais recursos ao setor da saúde.
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Não tenho dúvida de que o governo da Presidenta  Dilma,  o Ministro Alexandre

Padilha, colocará mais recursos do que prevê a regulamentação da emenda, mas

precisamos fazer a previsão legal e constitucional também para a União. Por que

para os Estados e para os Municípios temos uma previsão correta e admitimos para a

União uma previsão aquém daquilo que ela deve? A União pode e deve mais. Este

momento é de aplauso para o que conseguimos, mas o Congresso Nacional, tanto a

Câmara dos Deputados como o Senado Federal, não teve coragem suficiente para

enfrentar esse desafio e colocar mais recursos no setor da saúde. A luta continua.

Como vencemos várias batalhas, não tenho dúvida de que venceremos mais essa,

ainda que demore mais tempo. O nosso alvo, o nosso objeto, a nossa causa é a

saúde como direito de cidadania e o Estado como o principal provedor desse direito.

Isso  em  termos  de  financiamento.  É  lógico  que  temos  muitos  outros  desafios

importantes. Temos, por exemplo, de discutir gestão e funcionários públicos - a saúde

deles, como estão organizados, distribuídos e remunerados. Então, são investimentos

extremamente importantes, e seguiremos em frente.

A  outra  causa,  que  é  nossa,  de  todos  os  partidos,  de  todos  nós,  é  a  da

renegociação da dívida dos Estados e dos Municípios com a União. Ficamos sabendo

hoje  que  184  Municípios  estão  em  condição  semelhante  à  de  vários  Estados

brasileiros, pagando juros absurdos, uma verdadeira agiotagem contra os entes da

Federação.  Temos que mudar  essa história,  mas essa não vai  ser  uma luta fácil,

porque por trás dela não estão o Presidente da República, o Governador do Estado

nem nenhum ente da Federação. O sistema financeiro internacional é um sistema

poderoso, que, como um câncer, suga as energias da vida, do desenvolvimento das

nossas sociedades,  consome os recursos necessários  à educação,  à saúde e  ao

saneamento. É o câncer que consome as riquezas do País, fruto do trabalho, do suor,

do  sangue,  do  esforço  do  povo  do  mundo  inteiro.  Temos  de mudar  isso.  Mas  a

discussão  está  seguindo  uma  boa  linha.  As  pessoas  que  nos  auxiliaram  são

extraordinárias, têm um bom conhecimento, uma boa trajetória, um bom currículo, um

grande comprometimento com este país. Quis expor isso para agradecer de coração

às pessoas que lutaram e lutam por essa causa.  Haveremos de vencer todos os

desafios para colocar o Brasil, Minas Gerais e os Municípios em um patamar onde
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todos vivam com dignidade, respeito e prosperidade.

O Deputado Antonio Lerin (em aparte)* - Agradeço ao nobre Deputado Adelmo. Na

última semana, estivemos, com a Comissão de Saúde, visitando o Hospital Dr. Hélio

Angotti, referência na área de oncologia em Minas Gerais.  Órgão da imprensa do

Triângulo, o “Jornal da Manhã” publicou, na coluna “Falando Sério”, de Wellington

Cardoso o seguinte: (- Lê:)

“O Hospital do Câncer de Uberlândia pode fechar a qualquer momento, sentencia o

Procurador da República Cleber Eustáquio Neves. O hospital, que funciona dentro do

Hospital  das Clínicas da UFU, é administrado parcialmente pela ONG Grupo Luta

pela Vida, em razão da omissão do poder público, afirma ele, ressaltando que 1,6 mil

pacientes estão sem atendimento. A ONG gasta R$3.000.000,00 por ano com o setor,

que o Procurador quer, via ação civil, seja assumido integralmente pela União, com a

imediata realização de concurso para a contratação de pessoal.”

É isso que vemos. Não é o terceiro setor que precisa do poder público, somos nós,

homens públicos, que precisamos do terceiro setor. O que seria de nós, em Minas

Gerais,  se não contássemos com a ação voluntária das pessoas que administram

essas ONGs com muita transparência e lealdade? Temos de saber separar o joio do

trigo. Milhões de mineiros fazem um grande trabalho voluntário, principalmente ligado

às áreas sociais e à saúde. V. Exa. faz esse pronunciamento em defesa da Emenda à

Constituição  nº  29  e  diz  que  em  Minas  serão  investidos  aproximadamente

R$800.000.000,00 a mais e que o Governador Anastasia se comprometeu a cumprir a

legislação.  É  nossa  obrigação,  como  legisladores,  acompanhar  e  fiscalizar  esse

trabalho. Parabenizo V. Exa. por essa luta na área da saúde. Contem comigo, com

este humilde Deputado que se coloca à disposição para trabalhar pelos interesses da

saúde não só de sua região, mas também de todo o Estado. Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado. Juntos podemos mais, vamos mais

longe, se Deus quiser! Para encerrar, quero agradecer a todos os Deputados que me

acompanharam na Comissão de Saúde, na Comissão da Dívida, na Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude e no Plenário.

Quero agradecer aos Consultores e aos Assessores das diferentes comissões da

Assembleia de Minas Gerais,  aos trabalhadores e aos servidores dos gabinetes e
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desejar a todos e a todas um Natal muito feliz e um 2012 cheio de graças, alegria,

força e coragem, porque desta vamos precisar para enfrentar e superar os desafios

que virão.

Ao Sr. Presidente, também um abraço e um agradecimento pela tolerância de me

escutar alguns segundos depois de vencido o prazo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  ao  Plenário  que,  neste  momento,  ocorre  no  Espaço

Democrático José Aparecido de Oliveira, nesta Casa, a premiação do concurso de

redação “Eu, minha cidade e os 300 anos do Ciclo do Ouro”, a com participação do

Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, e da Secretária de Estado de

Educação, Ana Lúcia Gazzola. Nessa edição foram selecionadas 94 redações, entre

cerca de 2 mil, que foram apresentadas por alunos de 1.508 escolas do Estado.

Questões de Ordem

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas  desta

Casa, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Estava inscrita,  mas como o

tempo não foi suficiente, solicitei questão de ordem. Faço questão de registrar o fato

de  termos  ido,  eu  e  a  Deputada  Rosângela  Reis,  à  abertura  da  3ª  Conferência

Nacional de Políticas para Mulheres, ocorrida dia 12 deste mês, segunda-feira, em

Brasília.  Fomos  representar  esta  Casa  e  a  nossa  bancada  feminina,  as  cinco

Deputadas.  Estivemos  presentes  a  essa  abertura.  Esteve  presente  também  a

Presidenta Dilma Rousseff, inúmeras lideranças, mais de 1.000 delegadas do País

inteiro e nove representações internacionais. Essa conferência veio em um momento
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importante, porque estamos vendo essa grande crise no mundo todo e a mulher não

pode  ficar  fora  da  discussão  desse  contexto.  Nós,  mulheres,  somos  52%  da

população do Brasil.  Portanto,  a nossa responsabilidade é grande.  Queremos ser

companheiras, andar lado a lado com os homens na construção de uma sociedade

que tanto queremos. Hoje liguei para Brasília, conversei com Gláucia Helena, nossa

companheira  de  Minas  Gerais,  de  Contagem,  que  foi  Coordenadora  da

Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Contagem, e ela nos deu notícia de que

as atividades dessa conferência está se desenvolvendo bem. O encerramento será

amanhã, quinta-feira. Gostaria também de registrar que estão sendo discutidos quatro

eixos temáticos: “Autonomia econômico-social das mulheres”, “Autonomia cultural”,

“Autonomia pessoal” e “Autonomia política e financiamento de políticas públicas para

as mulheres. Temos a primeira Presidenta deste país. Nós, mulheres, temos ocupado

muitos espaços, mas ainda estamos aquém em termos representativos de espaços,

principalmente políticos, de poder político partidário. Basta dizer que nesta Casa de

77 parlamentares, apenas 5 são mulheres, menos de 10%. Estamos próximos de

2012,  quando,  mais  uma  vez,  iremos  eleger  Prefeitos  e  Vereadores,  queremos

incentivar as mulheres para participarem efetivamente, dar a sua contribuição para

superação de todos os preconceitos de modo que possamos construir uma sociedade

onde  haja  também  democracia  de  gênero.  Nosso  país  só  será  rico  quando  não

houver mais miséria, mas também quando houver garantia de direitos e igualdade

para homens e mulheres. É o que queremos. Assim, Sr. Presidente, solicito que sejas

registradas essas palavras na ata, porque realmente é um momento importante, com

a representação do Estado de Minas, da nossa Casa nessa conferência. Além de

inúmeras delegadas, também está presente a Eliana Piola, Coordenadora Estadual

da  Coordenadoria  de  Políticas  para  Mulheres,  da  Sedese,  uma  pessoa  também

comprometida  com  a  causa  das  mulheres.  Então,  tendo  isso  registrado,  Sr.

Presidente, agradeço-lhe por este espaço que nos foi dado. Queremos, mais uma

vez, dizer que sempre, nesta Casa, poderemos pensar nessa questão em todas as

reuniões  especiais,  em  todos  os  momentos:  que  homens  e  mulheres  construam

juntos nossa sociedade. Obrigada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Queria solicitar a V. Exa. que encerrasse, de plano,
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a reunião, já que é patente a inexistência de quórum.

O Deputado João Leite - Recomposição, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Délio Malheiros) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.225 a 2.228/2011, da

Comissão de Segurança  Pública,  2.229  a  2.237/2011,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais,  2.238  a  2.243/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  e  2.244  a

2.248/2011, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Esporte - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária,

em 13/12/2011, dos Projetos de Lei nºs 2.621/2011, do Deputado Duarte Bechir, e

2.633/2011, do Deputado Anselmo José Domingos; de Saúde - aprovação, na 29ª

Reunião Ordinária, em 14/12/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.314/2011, do Deputado

André Quintão, 2.000/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e 2.304/2011, do

Deputado  Hely  Tarqüínio,  e  do  Requerimento  nº  2.017/2011,  da  Comissão  de

Participação  Popular;  de  Educação  -  aprovação,  na  25ª  Reunião  Ordinária,  em

14/12/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.299/2011,  do  Deputado  Antonio  Lerin,  e  dos

Requerimentos  nºs  2.071 a  2.076/2011,  do  Deputado Neilando  Pimenta,  e  2.078,

2.082,  2.092  e  2.099/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  e  de  Direitos

Humanos - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 14/12/2011, do Requerimento nº

2.089/2011, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII  do  art.  232 do Regimento Interno,  requerimentos dos Deputados Délio
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Malheiros em que solicita a retirada de tramitação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei

nº  2.391/2011,  e Dalmo Ribeiro Silva  em que solicita  a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 1.503/2011, e da Deputada Liza Prado em que solicita a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 2.664/2011 (Arquivem-se a emenda e os projetos.).

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr.  Presidente -  Parecer  de Redação Final  do Projeto de Lei  nº  90/2011,  do

Deputado Sargento Rodrigues, que dá nova redação ao inciso III do art. 13 da Lei

14.941,  de  29/12/2003,  que  dispõe  sobre  o  imposto  sobre  Transmissão  “Causa

Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD. Em discussão, o parecer.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, vimos

aqui, neste momento importante, para discutir a redação final desse Projeto de Lei nº

90/2011, do Deputado Sargento Rodrigues.  Aproveito o momento, já que estamos

falando de “causa mortis” e de tributos para dizer algo ao Deputado Délio Malheiros,

que  está  querendo  ter  mídia,  acusando  alguns  Deputados,  principalmente  com

relação à permuta de cartórios. Fui eu quem apresentei a emenda, sim. Nunca neguei

isso. A emenda foi aprovada no dia 5 de outubro, tendo ficado em tramitação nesta

Casa por 45 dias. Foi votada pela maioria absoluta dos senhores Deputados. Só ele

votou contra e não quis se manifestar. O Governador a sancionou em menos de 24

horas. Se ele quer questionar, não pode questionar somente esta Casa. Aqui ninguém

está fazendo negócio. Se está acostumado a fazer negócio na Comissão de Defesa

do Consumidor, que fique quieto por lá e não acuse companheiros. Se tem alguma

acusação, que cite o nome e fale quem e quais os negócios foram feitos. Não fiz

negócio. Não atendi a pedido de ninguém. Não fugi em momento algum. Foi minha

responsabilidade  fazer  a  emenda,  que  o  Governador  sancionou.  Se  tem  alguém

irresponsável  que  está  vendendo  é  o  Sr.  Governador.  Você  tem  de  falar  do

Governador, não desta Casa. Se é só o seu partido que tem gente de bem, se todos

que estão com você são do bem, então fale quem é do mal nesta Casa. Estou aqui

há 20 anos e não posso permitir que você queira utilizar a mídia de Belo Horizonte

para a campanha à Prefeitura, agredindo esta Casa e os Deputados, principalmente

os do nosso partido, o PMDB. Estamos coesos nessa votação. Não escondemos isso
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de ninguém. Discutimos, falamos, fizemos várias modificações. V. Exa. fica fazendo

“chacrinha”, dizendo que tirou isso ou aquilo do projeto. Por que tirou? Porque faltou

discussão. Nesta Casa, não se discute mais nada. Não discutimos nenhum projeto do

Governador, que votamos aqui. Nenhum, nem o projeto dos servidores da educação,

que ficaram 112 dias de greve. Votamos o substitutivo em três dias. Isso é que temos

de questionar. Não posso permitir e aceitar essa “chacrinha” que o Deputado Délio

Malheiros está fazendo.

Estou falando o nome para não termos dificuldade com isso. Dizer que há negociata

em negócio de cartório e mais não sei o quê é um absurdo. Deve haver mesmo. Há

Deputados  aqui  que estão  brigando para diminuir  as  taxas,  para  não pagarem o

registro de seus imóveis. Há jogos de interesse? Nesta Casa, há jogos de interesse, é

a Casa do “lobby”. Temos de deixar de ser hipócritas na votação de matérias. Sempre

há alguém que tem interesses, mas não posso permitir que venham à imprensa dizer

que  votamos  uma  emenda  permitindo  a  venda  de  cartórios.  Isso  é  uma

irresponsabilidade, é querer jogar com a mídia, porque a lei foi aprovada por nós e

sancionada  pelo  Governador.  A responsabilidade  é  do  Governador,  não  é  deste

Deputado, não é da Assembleia Legislativa. Trata-se de permissão de permutas, é o

caso de pessoas que passaram em concursos públicos e estão em cartórios, onde

quer que seja,  que podem requerer a permuta, que poderá ser  permitida ou não.

Quem vai permitir  é o Governador. Não há necessidade de entrar com uma ação.

Essa ação na Justiça é apenas para a mídia, é apenas para denegrir esta Casa. Você

deveria  denegrir  o  Sr.  Governador,  porque  foi  ele  que  sancionou  a  emenda.  Ele

poderia muito bem tê-la vetado. Querer jogar todo mundo na lama, dizer que passou

despercebido, que ninguém viu, é absurdo. Será que o Governador não viu? Será

que o Governador sancionou sem ver? O projeto ficou aqui 45 dias para ser votado.

Ele poderia não ter sido sancionado, não haveria nenhuma dificuldade. Até entendo

que a matéria é polêmica; alguns Estados permitem, e outros não. O Supremo não

tem definição nos seus pareceres e súmulas. Cada hora fala uma coisa. Há Estados

em que pode, há outros em que não. Em alguns Estados é o TJ que permite; em

outros lugares, é o Governador, Deputado Duarte.

Não  vejo  nada  disso,  Délio.  Acho  que  é  querer  jogar  os  Deputados  na  sua
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campanha política. Não tenho nada a ver com sua campanha. Seja correto. Nunca fiz

negócios nesta Casa. Estou aqui há 20 anos. Pode levantar o que você quiser sobre

mim. Fui o Deputado mais perseguido nesta Casa, em todos os sentidos. Eu e o

Deputado Ivair Nogueira tivemos os gabinetes totalmente incendiados. Perdi toda a

minha história na época da CPI da CNH. Houve uma certidão emitida pela Secretaria

da Fazenda, a mando do governo do Estado, do governo do PSDB, tentando me

incriminar como um dos grandes devedores de ICMS do Estado de Minas. Era uma

certidão  falsa.  Tenho  de  agradecer  ao  Deputado  Alberto  Pinto  Coelho,  que  era

Presidente desta Casa à época e mandou paralisar a Assembleia para que todas as

providências fossem tomadas. Sou o único Deputado que teve a vida revirada várias

vezes a pedido de alguém. Não tenho rabo preso. Não sou pessoa do mal. Se você

acha que só você que é do bem, que fique com seu bem. Não poderá julgar  os

Deputados, porque estão votando um projeto que sempre é polêmico. Votar projeto

de cartório aqui sempre deu polêmica. Querer dizer que só você é correto, que só

você é direito,  que só você pode fazer,  que só você entende de direito,  isso não

podemos  aceitar.  Isso  nos  deixa  tristes.  Estou  calado,  durante  todos  esses  dias,

porque estou levando a fama de que o projeto é meu. Participei, e participo mesmo.

Ajudei o governo a votar vários projetos nesta semana. Conversei com o Deputado

Rogério Correia para que pudéssemos agilizar  a votação,  beneficiando o governo

com  um  empréstimo  de  R$7.000.000.000,00,  mesmo  sendo  contra.  Estamos

questionando a vida do Estado.

Então,  essas  coisas  precisam  ser  clareadas.  Vejo  que  vários  Deputados  estão

ouvindo só um lado. Dizem que há negócios, estão fazendo isso, está-se mudando a

taxa, mudou isso e aquilo. Está-se mudando na última hora, porque aqui não mais se

discutem projetos. Aqui só se discute depois que se vota ou na hora da votação. Esse

projeto passou por  várias comissões, duas ou três. É um projeto polêmico,  estou

cansado  de  saber  disso.  Porque  é  polêmico  não  temos  o  direito  de  falar  em

companheiros  que  têm  negociatas.  É  o  mesmo que  dizer  que  o  Deputado  Délio

Malheiros usa a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para fazer

negociatas. É a mesma coisa. Vejam a que ponto chega a discussão nesta Casa. Há

pessoas que, para aparecerem na mídia por 30 segundos, 1 minuto ou 2 minutos,
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não falam a  verdade.  Entendo que a  melhor  coisa  desta  Casa é a  verdade.  Fui

procurado pela TV Globo, deve ter sido a pedido do Deputado Délio Malheiros, que

me entrevistou e não saiu nada, porque não faltei com verdade, não escorreguei, não

deixei  de  assumir,  não  falei  mentiras.  Se  há  culpado  na questão da permuta  de

cartórios, volto a repetir, Délio, V. Exa. tem de dizer que é o Governador Anastasia, e

não o Parlamento. O Parlamento votou. Não foi colocado de última hora. Ficou aqui

mais de 40 dias, porque não votávamos nada. Se há algum culpado na permuta dos

cartórios, que a imprensa procure saber que é. O único culpado disso tudo, se vai dar

ou não polêmica, é o Sr. Governador, porque ele sancionou. É a assinatura dele que

vale; a última palavra foi dele. Não acredito que ele fez isso sem conhecimento. Não

posso aceitar isso, até porque sou crítico nesse aspecto, digo que o Governador não

sabe o que está acontecendo. Espero que eu esteja errado e que o Governador tenha

tido  conhecimento  do  que  estava  sancionando.  Então,  dirijo-me  a  todos  os

companheiros apenas para fazer esses esclarecimentos. Ninguém aqui quer burlar a

lei. Aqui é a Casa do povo, é o Parlamento. Todo o mundo tem seus interesses. As

coisas são claras. Coloca-se no papel um projeto de lei que vai ser discutido, que

poderá ser votado ou não. Todos têm o direito de se manifestar. A última palavra, volto

a repetir, é do Governador.

Então,  não  temos  esse  mecanismo  de  burlar  a  lei.  Quem  pode  fazê-lo  é  o

Governador, pois ele sanciona as leis. Fazemos apenas propostas de lei, projetos de

lei.  Quem os sanciona e os  transforma em lei  é o Sr.  Governador.  Não podemos

aceitar  que se diga que aqui  há Deputados querendo burlar  a lei.  Se há, não os

conheço. Se eu soubesse quem está querendo burlar a lei, querendo fazer coisas

equivocadas, seria o primeiro a denunciar indicando o nome, porque não vou julgar

todos os Deputados enquanto houver algo para ser questionado. Não vou dizer que

foram todos. Se é o fulano, se é o sicrano, gosto de dizer que todos sabemos o limite.

Quem ultrapassar o limite que responda por seus atos.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 164.

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno,

o Deputado Délio Malheiros.
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O Deputado Délio Malheiros - Srs. Deputados, meu colega Deputado Antônio Júlio,

se  alguém  tem  profundo  respeito  pelos  partidos  políticos  sou  eu,  inclusive  pelo

PMDB, PT e PSD. Todos os partidos merecem o nosso respeito. Como advogado,

tenho de ter a responsabilidade e a obrigação de falar sempre a verdade. Tenho dito,

Deputado Antônio Júlio, absolutamente a verdade. Em nenhum momento acusei V.

Exa., sequer mencionei seu nome em qualquer entrevista, dizendo que o projeto era

de autoria de V. Exa. Fui bastante claro quando disse que era um substitutivo da

Comissão  de  Administração  Pública.  Não  disse  aqui  que  V.  Exa.  está  fazendo

negociata, como não aceito que V.  Exa.  faça qualquer  ilação em relação ao meu

nome. V. Exa. me conhece bem. Sou testemunha do seu trabalho na Comissão de

Defesa do Consumidor e dos demais colegas. O que disse é que lá fora, utilizando a

lei aprovada nesta Casa, está a porta aberta para negociata, para permuta escusa,

para negociata entre concessão de serviço público.  Trabalho oculto tem sido feito

nesta  Casa  para  convencer  os  Deputados  a  colocarem  em  pauta  projetos  de

interesse dos cartórios. Digo isso aqui, na imprensa e em qualquer lugar. Se V. Exa.

faz  alguma  ilação  em  relação  à  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  que

honrosamente presido, assim como foi presidida pelo Deputado Adalclever  Lopes,

com a mais absoluta lisura, e por outros Deputados desta Casa, que denuncie caso

alguém esteja fazendo algo errado. Não disse uma única vez que V. Exa. foi o autor

do substitutivo. É claro que a Assembleia hoje é um poder aberto, e assim deve ser.

Quem quiser saber o que acontece aqui dentro basta entrar na internet. Digo a V.

Exa.: o que os cartórios vêm fazendo nesta Casa é atentatório à lei e à democracia, é

a burla no concurso público,  o aumento escamoteado de tabelas dos cartórios, o

aumento de emolumentos sem previsão legal.  Se V. Exa. acha que o Governador

errou, digo que ele tem profundo respeito pelo que é aprovado nesta Casa. Como

medida de prudência, ele entendeu por bem sancionar o projeto. O Ministério Público

está impetrando Adin.

Portanto,  Sr.  Presidente,  venho aqui  rechaçar  as  palavras do Deputado Antônio

Júlio, a quem respeito. Como advogado, ele sabe que nós, profissionais do direito,

discutimos as ideias, as teses jurídicas, e não os ataques pessoais. Esse Deputado

tem  humildemente  pedido  o  apoio  desta  Casa  e  disse  aqui  que  a  maioria  dos
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Deputados  aprovou  esse  projeto  sem  conhecer  o  seu  conteúdo.  Reitero  minhas

palavras, porque foi uma emenda de 2º turno apresentada na Comissão, que chegou

ao Plenário de repente, foi uma emenda a um projeto do Judiciário mudando uma lei

complementar  por  via  de  lei  ordinária.  Deputado  Antônio  Júlio,  cabe  a  nós,

advogados, zelar  pela lei, pela verdade, pelo cumprimento do nosso compromisso

com a Ordem dos Advogados do Brasil. Em momento algum ataquei V. Exa., como

nunca ataquei  nenhum  colega  desta  Casa.  Mas  lutarei,  deste  Plenário,  para  que

imoralidade como essa não se repita. Respeito o voto dos Deputados. Cada um vota

a sua maneira. Não farei como muitos, colocando na internet quem são os inimigos

da  educação,  quem  são  os  Deputados  traidores  da  educação.  Respeito  o

pensamento, o voto, a idoneidade e a independência de cada um dos Deputados,

mas não aceito que V. Exa. fale qualquer coisa em relação ao nome deste Deputado.

O Sr.  Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.(-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 90/2011. À sanção.

Parecer  de Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  1.061/2011,  do  Deputado Dinis

Pinheiro, que dispõe sobre lançamento de gordura ou óleo vegetal utilizado na fritura

de  alimentos  nos  encanamentos  que  interligam  a  rede  coletora  de  esgoto.  Em

discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  parecer.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se

encontram.(- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  "sim"  33  Deputados.  Não  houve  voto  contrário.

Encontram-se nas Comissões 6 Deputados, perfazendo o total de 39 parlamentares
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presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.061/2011. À sanção.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  1.583/2011,  do  Governador  do

Estado, que dispõe sobre o sistema de ensino da PMMG. Em discussão, o parecer.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  parecer.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  34  Deputados.  Não  houve  voto  contrário.

Encontram-se nas Comissões 6 Deputados, perfazendo o total de 40 parlamentares

presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.583/2011. À sanção.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.356/2011,  do  Governador  do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Baldim o imóvel que

especifica.  Em  discussão,  o  parecer.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o parecer.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  33  Deputados.  Não  houve  voto  contrário.

Encontram-se nas Comissões 6 Deputados, perfazendo o total de 39 parlamentares

presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.356/2011. À sanção.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.442/2011,  do  Governador  do

Estado, que altera os dispositivos das Leis nºs 15.424, de 30/12/2004, e 6.763, de

26/12/75,  que  autoriza  o  não  ajuizamento  de  execução  fiscal,  institui  formas  e

alternativas de cobrança e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  "sim"  34  Deputados.  Não  houve  voto  contrário.

Encontram-se nas Comissões 6 Deputados, perfazendo o total de 40 parlamentares

presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.442/2011. À sanção.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Gostaria de saber, Sr. Presidente, sobre o fato de o

Deputado não estar presente em Plenário e não ter votado, segundo o Regimento, se

isso pode ser contabilizado como voto ou simplesmente conta para efeito de quórum.

O Sr. Presidente - Conta para efeito de quórum, Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Então não há como aprovar a redação final, porque,

se é para efeito de quórum e não de votação, não foram 39 votos.

O Sr. Presidente - A votação é simbólica, o que vale é a maioria dos votos. Foram
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39 votos e há 39 Deputados presentes.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.443/2011,  do  Governador  do

Estado, que altera a Lei nº 13.515, de 7/4/2000, que contém o Código de Defesa do

Contribuinte do Estado de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  parecer.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Fred Costa - Gostaria que meu voto fosse computado, Sr. Presidente,

também “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 33 Deputados. Não houve voto

contrário. Com a presença de  4 Deputados em Comissões e dos Deputados Sávio

Souza Cruz e Paulo Lamac, há 39 parlamentares presentes. Está, portanto, ratificada

a aprovação do parecer.  Está, portanto, aprovado o Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 2.443/2011. À sanção.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Recorrendo  à  proclamação  do  resultado,  a

verificação de voto é de quem está em Plenário. O Deputado Fred Costa chegou aqui

esbaforido, até ainda descomposto, sem o paletó, a mando do Deputado João Leite,

para  tentar  proclamar  um  voto  que,  de  fato,  não  exerceu.  Gostaria  que  V.  Exa.

submetesse a uma nova verificação.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. constasse a presença,

em Plenário, do Deputado Paulo Lamac, que não votou, mas se encontra presente

neste Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que foi computado o voto do Deputado
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Paulo Lamac.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.446/2011,  do  Governador  do

Estado,  que  dispõe  sobre  a  criação  do  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria.  Em

discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  parecer.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  37  Deputados.  Não  houve  voto  contrário.

Encontram-se nas Comissões 4 Deputados, perfazendo o total de 41 parlamentares

presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.446/2011. À sanção.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.658/2011,  do  Governador  do

Estado,  que autoriza o Poder  Executivo a doar  ao Município de Rio Paranaíba o

imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-

se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  38  Deputados.  Não  houve  voto  contrário.

Encontram-se nas Comissões 4 Deputados, perfazendo o total de 42 parlamentares

presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.658/2011. À sanção.

Questões de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Pela ordem, Sr. Presidente. O painel informa a

presença de quatro Deputados em comissões, mas temos a informação de que não

há comissões abertas. Então, os votos estão sendo computados duas vezes. Aliás,

acho que devemos anular  as últimas quatro ou cinco verificações, já que não há

comissões abertas e aqueles Deputados já estão no Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que, de acordo com o painel, temos quatro

Deputados em comissão.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Peço para suspender a reunião, pois foi verificado

agora que não há comissão aberta.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, respeitamos o processo de obstrução do

Deputado Sávio Souza Cruz, mas ele não vai parar a Assembleia Legislativa. Vamos

continuar a votação, Sr.  Presidente. Estamos todos aguardando.  Sr.  Presidente,  a

Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  está,  neste  momento,  em

audiência. Vamos continuar os trabalhos.

O Sr. Presidente - Vamos continuar os trabalhos.

O Deputado Sávio Souza Cruz - É regimental ter videoconferência. Quero que seja

informado  o  nome  dos  quatro  Deputados,  se  eles  têm  nome  e  CPF.  Quatro

Deputados no vazio? Quem são os quatro? Será que são os ausentes que votaram

outro dia?

O Sr. Presidente - Deputado Sávio Souza Cruz, neste momento estão presentes em

comissão os Deputados Doutor Viana, Rômulo Viegas e Zé Maia.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Aí, são três.

O Deputado Fred Costa - Sr. Presidente, é lógico que deve prevalecer nesta Casa o

bom-senso. Se os nomes estão no painel eletrônico, fica claro que há quórum. Se

isso não bastar, é só olhar e contar rapidamente para ver que há aqui 54 Deputados.

Embora a Oposição tenha propagandeado que havia fantasmas aqui, penso que na
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Oposição há mais fantasmas do que na Situação, porque aqui há 54 Deputados.

O Sr. Presidente - Há quórum para a aprovação do parecer.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Na Casa, prevalece o Regimento, até porque bom-

senso é aquilo que todos acham que eles mesmos têm e os outros não. Então, pelo

Regimento, é necessário que haja essa conferência. Além disso, confiar em um painel

que tão recentemente apontou o voto de três fantasmas seria algo temerário. Assim,

insisto que seja feita a conferência.

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.659/2011, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto

de Magalhães de Minas o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

vamos votar a redação final de um projeto muito importante para Couto Magalhães de

Minas, enviado a esta Casa pelo Governador. Esse projeto realmente vai atender os

interesses dessa comunidade, já que o imóvel se destina à ampliação do número de

alunos atendidos pelo projeto Educação de Jovens e Adultos - EJA - desenvolvido no

povoado de Amendoim.

É interessante notar, Deputado Ulysses, que a Secretaria de Educação trata o EJA

como brincadeira: em lugares em que há pessoas que poderiam frequentar o EJA, ele

não é autorizado; ao contrário,  o EJA às vezes funciona em lugares que não tem

alunos. Além disso,  se antes alguns alunos poderiam ter a frequência no 2º  grau

como curso profissionalizante, a Secretaria simplesmente deu um basta nisso: formou

a primeira leva, e agora isso não funciona mais. Assim, a educação é algo que nos

preocupa, e a questão não é só de remuneração e investimentos, a que respondem

dizendo que não têm dinheiro. O que tem, mesmo, é uma gestão que não funciona. O

Deputado Pompílio, que veio de uma Prefeitura, sabe muito bem que a educação em

Minas Gerais vai de mal a pior. Há pouco tivemos 112 dias de greve, mantida pela

pirraça  das  Sras.  Renata  Vilhena  e  Ana  Gazzola,  que  poderiam  ter  resolvido  a

situação muito antes. Não o fizeram; depois, apresentaram uma proposta, e em três

dias  modificamos a vida de mais de 400 mil  trabalhadores da educação sem um

minuto sequer de discussão.
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Não tivemos oportunidade nem de discutir  com a Secretaria  de Planejamento e

muito menos com a de Educação ou com o sindicato que representa a categoria. Na

verdade,  essa categoria  foi  eliminada  de qualquer  discussão  e  desconhecida  em

qualquer  situação.  No  entanto,  ela  foi  reconhecida  na  hora  de  terminar  a  greve,

momento em que precisamos da influência do sindicato. Mas na hora de negociar, de

acertar e de fazer as coisas, o governo desconheceu a categoria, desconheceu um

sindicato importante, que representa uma categoria enorme em nosso Estado. E o

mais grave é que essa categoria está acuada, mas não aceita mais imposição, feita

de  qualquer  forma,  pelo  governo.  É  uma  categoria  que  está  sendo  totalmente

desprezada pelo governo. Até entendo - e espero que Deus nos proteja - que o que

votamos aqui possa dar um resultado positivo. Porém, tenho minhas dúvidas, pela

rapidez e pela forma que veio a esta Casa, pois o governo não tinha condições de

fazer aquela proposta tão rapidamente. Não houve um planejamento.

Em  2004,  Deputado  Carlos  Henrique,  votamos  aqui  um  plano  de  carreira  da

educação. O governo tinha tanta dúvida com relação a esse plano de carreira que

pediu três anos para enquadrar os professores. Ora, em qualquer proposta de plano

de carreira, o reenquadramento dos profissionais tem de ser automático, desde que

seja um projeto claro, um projeto mais definitivo. Portanto, o governo não pode ter

essa dúvida, fazer uma discussão sobre isso num período de três anos, que é muito

grande.  O  governo  pediu  três  anos;  chegando  2007,  não  acrescentou,  houve

modificação e agora novamente. Quer dizer, em sete anos foram duas mudanças.

Aliás, três alterações, porque, em 2010, quando votamos aqui o subsídio, também

houve uma alteração na carreira da educação. E agora há mudança na carreira da

educação  outra  vez.  Ficamos  às  vezes  felizes  quando  aprovamos  um  projeto  de

redação  final  aqui.  Por  exemplo,  o  governo  cedeu  um  imóvel  lá  em  Couto  de

Magalhães de Minas, uma área de 1.600m², para ampliar uma escola e atender mais

alunos.

Espero que realmente essa proposta seja eficaz e siga o que está sendo previsto

na emenda dessa proposta do Governador. Avaliamos dessa forma e aproveitamos

essa ocasião porque tivemos pouca oportunidade - ou quase nenhuma - para discutir

a questão da educação. Não tivemos chance alguma para ponderar e conversar com



1640
____________________________________________________________________________

o sindicato, o Sind-UTE, que teve um papel importante no encerramento da greve,

mas que depois foi desprezado. Deputado Sebastião Costa, esperamos e pedimos a

Deus que os nossos alunos, pais e professores não tenham o dissabor, como tivemos

neste ano, iniciando 2012 com greve. Esperamos que o governo tenha acertado na

proposta  que  aqui  foi  apresentada,  porque nós  não  conseguimos  compreendê-la.

Tentei  de  todas  as  formas,  com  30  contracheques  diferentes  de  pessoas

aposentadas, de pessoas que já estavam enquadradas no subsídio e de outras que

estavam no antigo sistema. Se não for um técnico, alguém da Secretaria - que fará

alguma coisa, não sei de que forma -, não se consegue fazer um enquadramento das

pessoas e visualizar o que acontecerá com aquele profissional da educação, pela

legislação que aprovamos. Trata-se de um projeto difícil, que votamos em três dias.

Espero que o governo tenha tido a sabedoria de mandar um bom projeto, porque

estamos aqui questionando uma coisa que ainda vai acontecer, mas a votação do

projeto já aconteceu.

Agora precisamos ver o que acontecerá. Às vezes, o que falta neste Parlamento é

discutir isso, o que acontecerá. Eu digo - e temos agora experiência própria, que foi a

votação da remuneração dos professores - que votar é a coisa mais fácil do mundo.

O governo mandou, e, em três dias, nós votamos. Então, votar e fazer lei é muito

fácil, mas quero ver a aplicação dessa lei, o que acontecerá, o que ela implicará lá na

frente na vida do cidadão.

Tive uma satisfação na votação do subsídio em 2010. Eu, daqui do Plenário, deduzi

que o projeto que votávamos tinha todos os ingredientes para dar errado, por falta de

uma discussão mais ampla. Foi feita a mesma coisa: estavam de greve, chegaram

aqui e, no apagar das luzes, votamos o projeto do subsídio.

Então, fica o nosso alerta, aproveitando este momento de alegria para esse projeto

EJA do povoado de Amendoim, em Couto Magalhães de Minas. Temos de fazer uma

relação.  Coitadas  dessas  professoras.  Continuaremos  discutindo  aqui,  Deputado

Sávio  Souza  Cruz,  fazendo  todo  um  estardalhaço,  para  discutir  um  salário  de

R$712,00 para a educação. Isso é muito triste e envergonha a todos nós.

O  Sr.  Presidente  (Deputado Dinis  Pinheiro)  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 34 Deputados. Não houve voto contrário. Há 5

Deputados presentes na Comissão de Política Agropecuária.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, os Deputados Sávio Souza Cruz e Paulo

Lamac, a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Ivair Nogueira estão presentes

neste Plenário. São mais quatro, Sr. Presidente.

O Deputado Sávio  Souza Cruz -  O painel  só  vale  quando indica? Quando não

indica não vale?

O Sr. Presidente - Deputado Sávio, está explicado, a reunião da Comissão está

sendo realizada no Teatro, portanto não há indicação da presença, neste painel, dos

Deputados que lá estão. Mas existem lá cinco parlamentares.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Até V. Exa. chegar, estava indicando.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, respeitamos o processo de obstrução do

Deputado Sávio Souza Cruz, mas ele estava presente, assim como a Deputada Maria

Tereza Lara, o Deputado Paulo Lamac, além dos que estão em comissão. Ele vem

tumultuando a reunião desde o início, além do Deputado Ivair Nogueira. Queria que V.

Exa. estivesse atento, porque o Deputado Sávio Souza Cruz está tentando tumultuar.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Gostaria que V. Exa. fizesse retirar dos autos a

palavra “tumultuando”. Isso é um absurdo, eu me sinto ofendido. Quero representar,

nos termos do art. 62, contra o Deputado João Leite, que diz que estou tumultuando

uma  reunião  ao  exercer  minha  prerrogativa  regimental  de  pedir  verificação  de

quórum, para que não continue sendo votada matéria sem quórum. Que não continue

a  votação  fantasma que  tem  acontecido  nesta  Casa.  Portanto,  exijo  que  V.  Exa.
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determine a retirada do termo “tumultuando” e represente contra o Deputado João

Leite, nos termos do art. 62, para que esta Casa ponha termo a essa falta de respeito

que está acontecendo neste Plenário.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito também que V. Exa. retire dos anais

os  termos  ofensivos  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  chamando  as  votações  da

Assembleia de votações fantasmas. Talvez ele esteja se lembrando da sua ausência

ontem,  pois  não  esteve  presente,  apesar  de  esta  Casa  ter  ficado votando  até  a

madrugada de hoje. O Deputado não estava presente e voltou hoje mais descansado

do que nós e os Deputados da Oposição, que aqui permanecemos até a madrugada.

Sr.  Presidente,  terei  o  maior  prazer  em  responder  a  essa  interpelação  feita  pelo

Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Reitero  as  minhas  palavras.  O  Deputado  procura

tumultuar esta reunião desde o início. É uma iniciativa que só atrapalha os trabalhos

da Assembleia Legislativa. Todos os Deputados aqui presentes querem votar,  mas

ele, a todo momento, interrompe os trabalhos, questiona o Deputado Inácio Franco,

que teve a maior cortesia para com ele. Peço a V. Exa., Presidente votado por todos

nós,  que  imponha  sua  autoridade  e  não  permita  que  a  reunião  continue  sendo

atrapalhada como vem sendo. Responderei ao questionamento do Deputado Sávio

Souza Cruz feito à Mesa no art. 62, e peço a retirada. O Deputado tem atingido a

todos nós permanentemente com essas acusações de voto fantasma. Peço que se

retire isso dos anais da Assembleia Legislativa.

O Sr. Presidente - V. Exa. vai me ajudar a contar, por gentileza. V. Exa. é muito

inteligente e vai me ajudar. Temos 34 votos registrados. Com a presença do Deputado

Antônio Carlos  Arantes, 35;  com a do Deputado Fabiano Tolentino, 36;  com a do

Deputado  Doutor  Viana,  37;  com  a  do  Deputado  Romel  Anízio,  38;  com  a  do

Deputado Rômulo Viegas, 39; e a Presidência ainda não está considerando a valiosa

presença de V. Exa. e do dileto amigo Deputado Paulo Lamac.

O  Sr.  Presidente  -  Portanto,  declaro  encerrado  esse  assunto.  Está,  portanto,

ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.659/2011. À sanção.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª
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Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Resolução  nºs  2.695,  2.696 e  2.697/2011,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

22/2011, e os Projetos de Lei nºs 1.583, 2.356, 2.442, 2.443, 2.450, 2.451, 2.446,

2.447, 2.616, 2.617, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.700, 2.701, 2.702 e 2.703/2011,

apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.229/2011 seja apreciado em 1º lugar, entre as matérias em fase de discussão. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Ivair Nogueira.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.571/2011 seja

apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
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solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Sargento Rodrigues.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011,  do  Deputado  Gilberto

Abramo, que altera dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em  lei  federal  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão de  Administração  Pública  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  com  as  Emendas  nºs  1  a  6,  que

apresentou.  Emendado em Plenário,  voltou o projeto à  Comissão de Fiscalização

Financeira, que opina pela rejeição do Substitutivo nº 2 e da Emenda nº 4 e pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 3 e 5 a

9.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, V. Exa. anunciou a votação, mas o

painel está mostrando que é discussão. Queria que esclarecesse se está em votação

ou em discussão.

O Sr. Presidente - Deputado Sávio Souza Cruz, estamos em fase de votação.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  55  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Estão reabertos os nossos
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trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19 horas e 59 minutos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 20 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, deliberam seja o Projeto de Lei nº 1.782/2011 retirado da pauta

das reuniões de hoje.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2011.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 14 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  2.229/2011, do

Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre condições de sepultamento no Estado, em

atendimento às diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -, e dá

outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do

projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente.

Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,

aproveitarei  esses 60 minutos  para  discutir  esse projeto.  Deputado  Anselmo,  não

estamos tendo oportunidade de fazer nenhuma discussão nas Comissões, porque há

impedimentos.  É um rolo  compressor  distribuir  avulsos.  A única oportunidade que
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temos  de fazer  qualquer  tipo  de  discussão  é  neste  Plenário.  Na verdade,  não é

discussão,  é discurso,  porque nem debate existe,  porque não há interesse nesse

trabalho.

O  Deputado  Ivair  Nogueira  entrou  com  o  Projeto  de  Lei  nº  2.229/2011,

regulamentando o sepultamento e fazendo até mesmo menção a novos cemitérios.

Vários  procedimentos  são exigidos  hoje pelos  órgãos ambientais.  Na maioria  das

vezes, há dificuldades para se criarem novos locais de sepultamento.

O Deputado Ivair Nogueira, de forma bastante lúcida, está preocupado com esse

problema. O projeto parece ser, num primeiro momento, sem nenhuma importância,

servindo  até  de  chacota.  Esse  talvez  seja  parecido  com  o  projeto  dos  cartórios.

Projeto  de  cemitério  e  cartório  é  tudo  igual.  Talvez  o  projeto  do  Deputado  Ivair

Nogueira  levante  dúvidas,  podem pensar  que ele  está  querendo tirar  dinheiro  de

defunto.  Ele  pode  estar  pretendendo  criar  outras  formas  de  arrecadação.  Hoje,

principalmente os mais ricos não podem pagar cartório. O projeto que estava para ser

discutido previa um pouco mais de cobrança dos ricos. Houve “lobby” dos ricos para

que o projeto não fosse aprovado. A maioria das pessoas simples estariam sendo

beneficiadas, logicamente se houvesse o aumento dos emolumentos. A modificação

prevista no projeto era justamente uma cobrança maior daqueles que têm patrimônio

maior,  daqueles  que  devem  pagar.  Sempre  discutimos  o  imposto  sobre  fortunas,

porque  no  Brasil  infelizmente  quem  tem  recursos,  quem  possui  mais  bens  e

patrimônio geralmente é quem mais faz “lobby” para não pagar praticamente nada,

porque não gosta de pagar.

Esse  projeto  do  Deputado  Ivair  Nogueira  traz  uma  proposta  que  menciona  a

decomposição  dos  corpos  e  como  seria  o  sepultamento.  Estamos  chegando  à

conclusão de que até cemitério virou problema. O cemitério hoje representa tanto

problema como os lixões, para os quais não há uma legislação específica, clara, e

sabemos  que  os  lixões,  principalmente  os  sólidos,  têm  aumentado  de  forma

totalmente desproporcional às condições que as Prefeituras têm para os abrigarem.

Com  os  cemitérios  acontece  o  mesmo.  Hoje  existe  muito  essa  questão  da

preservação  ambiental,  todavia  temos  de  ter  lugar  para  enterrar  os  mortos.  Não

adianta os ambientalistas pensarem de outra forma. Está havendo muita dificuldade
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para as Prefeituras conseguirem o licenciamento para construir novos cemitérios.

No inciso II  do  projeto  do  Deputado Ivair  Nogueira,  há  uma coisa interessante,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (Lê:) “Art. 2º - Quanto ao sepultamento, é obrigatório o

cumprimento das seguintes práticas: I - quanto à decomposição dos corpos, deverão

ser adotados mecanismos que permitam a troca gasosa sem nenhuma agressão ao

meio ambiente e especialmente ao solo local.” É um negócio assim meio fantasioso e

até difícil  de entender,  numa primeira leitura. Ele está preocupado com a questão

ambiental.

O  inciso  II  diz:  ”utilizar-se-ão,  nos  cemitérios  verticais,  quanto  ao  sepultamento

acima do solo, procedimentos e materiais que impeçam a passagem de gases para

os locais  de circulação de pessoas”.  É  lógico que o cemitério  tem que ter  esses

cuidados.

O inciso III diz: “na utilização de urnas ou mantas no envolvimento dos corpos a

serem sepultados, é obrigatório que essas sejam biodegradáveis,  não podendo se

constituir de material que agrida o meio ambiente, com exceção dos acessórios de

metal ou plástico usados para alças e fechos”.

O art. 2º diz: “Quanto ao sepultamento, é obrigatório o cumprimento das seguintes

práticas: IV - as pessoas jurídicas a que se refere o “caput”  deste artigo deverão

utilizar material ou manta, diretamente na urna, que absorva o produto de coliquação

-  necrochorume  -  durante  todo  o  processo  de  decomposição,  em  quantidade

compatível com o volume do líquido a ser absorvido, os quais deverão ser de origem

natural, não patogênica, com comprovação de sua eficácia”.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, V. Exa. discute

com muita relevância um projeto muito importante que trata de cemitérios, tendo em

vista que o Sinduscon fez o seu “lobby” nesta Casa para enterrar aqui o projeto dos

cartórios.  Esse  projeto,  na  verdade,  diz  que  os  imóveis  cujo  valor  vai  de

R$3.200.000,00 até R$60.000.000,00 não podem ter progressão. Portanto, refere-se

àqueles que pagam somente R$4.000,00, enquanto os coitados que compram a sua

casinha  por  R$10.000,000,  R$15.000,00  ou  R$20.000,00  têm  que  pagar

rigorosamente a progressão da tabela. Aqueles “coitadinhos” foram enterrados pelos

Deputados que me antecederam, a pedido do Sinduscon.



1648
____________________________________________________________________________

Quero  dizer  às  grandes  imobiliárias  e  às  construtoras  que  uma  boa  ideia  do

Deputado Adelmo Carneiro Leão era pegar recursos do fundo de compensação para

ajudar o programa Minha Casa, Minha Vida. Mas há a minha campanha, a minha

ajuda, que é mais forte que isso. O “lobby” do Sinduscon conseguiu aqui enterrar o

projeto, como disse V. Exa., chamando muito a atenção desta Casa. São casos de

interesses às vezes legítimos e às vezes não; às vezes são mentiras e, às vezes,

verdades. Eu disse ao Deputado Gilberto Abramo que não temos o ano inteiro para

discutir e mostrar quem diz a verdade. Portanto, esse projeto já foi enterrado, pelo

menos por enquanto. Mas vamos discuti-lo durante todo o próximo ano, para mostrar

a Belo Horizonte a farsa de quem mente. Muito obrigado.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Agradeço  ao  Deputado  Adalclever  Lopes.  Estamos

discutindo esse projeto e podemos fazer essa comparação com o “lobby”. Às vezes

há uma grande hipocrisia da parte de alguns que dizem que, aqui, não existe “lobby”.

Sou daqueles que sempre gostam das coisas claras, não tenho medo de conversar

com nenhum lobista, até porque vivemos sob a pressão de “lobbies”. A galeria fica

cheia quando o Ministério Público ou o Tribunal de Justiça vêm aqui para conseguir

alguma melhoria. Eles estão fazendo “lobby”: procuram os Deputados, procuram as

lideranças e o Presidente. Isso é fazer “lobby” e é legítimo, desde que seja claro. O

que não podemos admitir é que a mentira prevaleça nesses processos de “lobbies” e

de interesses.

É isso o que me deixa um pouco magoado e incomodado. Vi o quanto a imprensa

está noticiando sem falar a verdade. Não é que está mentindo, mas não conhece a

realidade, não sabe o que estava sendo discutido. E dou-lhe razão, porque não houve

muita discussão mesmo. Faltou discussão maior  em relação não somente a esse

projeto, mas a todos os projetos votados ontem. Ajudamos o governo, que já tem uma

dívida de mais de R$70.000.000.000,00. Não tivemos a complacência de votar uma

autorização para  que ela  pudesse acrescer  em mais  R$7.000.000.000,00.  É uma

situação desconfortável para o nosso Estado. Ao tentar achar uma forma de melhorar

a arrecadação... Minas Gerais tem andado de ré, Minas Gerais não cresceu nada nos

últimos  oito  anos,  Minas  Gerais  não  recebeu  um  investimento  grande  de  fora.

Tivemos expansão nos negócios, o que é diferente. Às vezes, faço desafios, como já
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desafiei a Secretaria de Fazenda a nos mostrar um investimento feito com a ajuda do

governo  estadual.  Ao  contrário,  estamos  perdendo  investimentos,  até  porque,

Deputado Gilberto Abramo, votaremos um projeto hoje que merece uma discussão

maior. O governo quer cobrar IPVA dos proprietários de barcos e aeronaves. Quem é

que vai ter avião taxiado aqui em Minas Gerais? Pode ser que tenha hangar, tudo

direitinho, mas o endereço não será o de Minas Gerais.  Com isso, começamos a

perder  investimentos,  deixamos  de  ter  dados  estatísticos  importantes,  como  o

governo gosta de dizer. Quantas aeronaves existem em Minas Gerais? Duas. Mas

como? Um Estado desse tamanho? Talvez seja o que tenha mais aeroportos em

condições  de  uso,  mas  está  tirando  as  condições  daqueles  que  podem  ter  uma

aeronave e não irão querer deixá-la aqui em Minas. Quer ver outra coisa absurda,

Deputado Gilberto Abramo? Sabe aqueles barquinhos que vemos nos ribeirões, nos

corregozinhos? Cobrar IPVA daquele povo que pesca lá? Olha que ideia fantástica a

de quem inventou isso. Está aqui para ser votada hoje. Os coitados dos barqueiros

não fazem “lobby”. Quem tem lote em Furnas, no Rio Grande, na região do Dauro,

também estará no lago com documentos de São Paulo, Goiás e Espírito Santo, mas

não de Minas Gerais, porque não pagará IPVA, não pagará 4% do valor de um barco.

Quero saber como o governo fará a cobrança sobre barquinhos de alumínio, aqueles

utilizados  para  dar  uma  pescadinha  de  vez  em  quando.  Será  que  terão  uma

plaquinha  de identificação? Acho  que ficará  até  bonito.  São  essas  as  ideias  dos

arrecadadores do Estado. É por isso que todo mundo foge de Minas Gerais, é por

isso que todo mundo que tem atividade em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito

Santo e no Mato Grosso pula o córrego e vai para o outro lado.

Deputado Sávio Souza Cruz, aprovamos multas aplicadas por falta de informação,

por falta disso, por falta daquilo. Quanto à multa de IPVA, se a pessoa não estiver

informada,  pagará  20.000  Ufemgs,  ou  seja,  R$45.000,00.  Olha  que  coisa  mais

desproporcional. É isso o que estamos discutindo, é isso o que está faltando aqui no

Estado de Minas  Gerais.  Concedo aparte  ao  Deputado Sávio  Souza Cruz.  Ainda

tenho 45 minutos. Irei  à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária dar

uma vigiada no Orçamento.

O Deputado  Sávio  Souza  Cruz (em  aparte)*  -  Cumprimento  V.  Exa.,  Deputado
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Antônio Júlio,  que traz,  com essa discussão, importantes luzes e considerações a

respeito desse projeto que estabelece normas de funcionamento nos cemitérios em

Minas Gerais.

Em Minas Gerais, muitas mortes vêm ocorrendo, a morte dos Poderes Legislativo e

Judiciário, do Ministério Público e das instituições. Embora elas não sejam destinadas

aos cemitérios tratados nesse projeto, é preciso que se leve isso em consideração. V.

Exa.  traz  também  a  consideração  do  projeto  de  IPVA,  que  vem  estabelecer  a

cobrança de barcos,  iates e aeronaves.  Ora, sabemos que,  depois do choque de

gestão,  do  déficit  zero  e  do  PIB  da  China,  Minas  quebrou.  Foi  fundamental  que

aprovássemos, a toque de caixa, quatro pedidos de empréstimos - empréstimo do

BID, do BIRD, dos bancos japonês e suíço, de agência francesa -, totalizando em

R$7.000.000.000,00. Até previ que o próximo projeto será o governo também pedindo

autorização à Casa -  que, tenho certeza, ela dará -  para contrair  empréstimos de

agiotas particulares. É fundamental fechar as contas. Minas foi à bancarrota com o

choque de gestão, o déficit zero e o PIB da China. Além dos empréstimos, arrecadar

a qualquer custo por meio do aumento do ICMS do óleo diesel e da criação de uma

taxa  inconstitucional  sobre  a  mineração.  Agora  também  o  IPVA  estendido  a

aeronaves, botes, barquinhos e iates. Não sei se para aeromodelos também haverá a

cobrança de IPVA. Os aeromodelistas têm de ficar atentos, porque provavelmente os

aeromodelos também terão a cobrança de IPVA, porque são veículos automotores.

Ficamos pensando na fuga das empresas. Uma delas, que já prevejo fugir de Minas

Gerais, é a Banjet, do Sr. Oswaldo Borges da Costa, da Codemig, que é a mesma

que empresta o “aeroaécio”, um jato de R$24.000.000,00 que fica à disposição do

Senador  Aécio  Neves  para  que  possa  fazer  o  seu  “road  show”  pelo  País  afora.

Deputado Antônio Júlio, preocupa-nos muito que a empresa Banjet, do Sr. Oswaldo

Borges da Costa, que é proprietária de algumas aeronaves, entre elas o “aeroaécio” -

avião  que  ele  utiliza  para  ir  às  baladas  pelo  Brasil  afora  -,  deve  ser  transferida

provavelmente para o Rio de Janeiro, sede da Banjet, pois lá não será necessário

emplacar o “aeroaécio” nem pagar IPVA. Com isso Minas Gerais vai perdendo, mais

uma vez,  a  possibilidade de sediar  empresas.  Há também a preocupação com a

taxação do IPVA, aliás, dos aeromodelos,  dos barquinhos de controle remoto das
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crianças  e  daqueles  aviõezinhos  que  as  pessoas  soltam  na  Pampulha.

Provavelmente também terão IPVA, porque o choque de gestão, o déficit zero e o PIB

da China quebraram Minas Gerais. É preciso enxergar, como enxerga o governo de

Minas, o cidadão mineiro como se tivesse um cifrão na testa.

Portanto, além dos critérios para os cemitérios, preocupa-me a morte, em Minas,

das instituições: Assembleia, Ministério Público, Justiça e, sobretudo, a coitada da

nossa imprensa. Cumprimento e parabenizo o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio  -  Deputado Sávio Souza Cruz,  pegando seu gancho,

temos aqui uma nota de repúdio que encaixa no encerramento da sua fala. (- Lê:)

“Nota de Repúdio. O Parlamento mineiro vem passando por um estado de exceção

constante  por  parte  da  base  governista  desde  que  a  Oposição  se  tornou  forte,

evidenciou irregularidades, constatou equívocos, gerando graves denúncias contra o

governo tucano. Ações que, inclusive, provocaram uma certa abertura na blindada

mídia mineira, que até então fingia não enxergar as tantas mazelas desse elitizado

governo.

Sem mais  como edificar  a  defesa do governo,  ações  de sua base parlamentar

chegaram ao ponto de incentivar manifestações ou intenções para intimidar a atuação

parlamentar dos Deputados Sávio Souza Cruz, do PMDB, e Rogério Correia, do PT,

inclusive com constantes ameaças de solicitar instalação de procedimento disciplinar

por via da Comissão de Ética para ambos, movimentos que causaram repúdio dos

Deputados que subscrevem esta nota”.

Esse tipo de conduta autoritária é resultado de algo que é visível para a sociedade

mineira. O governo estadual esgota sua capacidade de usar o “marketing” para turvar

a  realidade  do  Estado  apresentada  pela  Oposição  parlamentar  que,  junto  com  a

oposição  feita  pelos  movimentos  sociais,  consegue  sobressair  em  sua  função

fiscalizadora,  crítica  e  propositiva  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais.

O uso da Comissão de Ética é para apurar um fato determinado, como é o caso da

fraude na votação eletrônica em reunião extraordinária da Casa, aliás, envolvendo

Deputados  da  base,  numa  apreciação  de  projeto  de  interesse  do  Governo,  fato

completamente diferente de seu acionamento como forma de tentar restringir o livre



1652
____________________________________________________________________________

exercício da atividade parlamentar,  garantido  constitucionalmente.  Esse ataque ao

livre exercício do mandato parlamentar, garantido pelo povo, é também um ataque a

todos os Deputados que fazem oposição ao Governo Aécio-Anastasia.

Considerar  que o Legislativo mineiro  tem uma dinâmica  interna  subordinada ao

Executivo ou mesmo aceitar que ingerências de instâncias externas impõem o que a

Assembleia  Legislativa  deva  fazer  é  ferir  decoro.  Isso  força  os  Deputados  que

assinam  esta  nota  a  concordar  com  tais  críticas,  enquadrando-se  também  como

potenciais investigados pela Comissão de Ética. Descaracterizar a Comissão de Ética

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por tais ameaças é transformá-la em um

verdadeiro tribunal de exceção. Tal comportamento autoritário dentro do Parlamento

mineiro, além de ruir o alicerce que sustenta este Poder, a democracia, fortalece a

tese de que a oposição ao governo tucano tem garantido respaldo de parcelas cada

vez  mais  amplas  da  população.  Em  nenhuma  das  hipóteses,  nos  sentiremos

intimados.”

Há aqui assinaturas de vários Deputados.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Realmente nós já assistimos a esse filme,

neste Parlamento. Talvez nenhum de nós estivesse aqui, creio que nem o Deputado

Antônio Genaro, mas, no ano de 1964, dois dias antes do golpe, este Parlamento foi

fechado.  E mancha a história  deste Parlamento,  que à época funcionava na Rua

Tamoios,  a  cassação  de  três  líderes  operários:  Riani,  Dazinho  e  Bambirra.  Eu

ocupava a  Vice-Presidência desta  Casa,  quando da abertura dos documentos  da

cassação, que apresenta um dado lamentável.  Primeiro, mentiroso, porque muitos

parlamentares daquela época -  creio que o Deputado Antônio Genaro não estava

entre eles -, diziam ter votado a favor dos três líderes operários, mas não votaram. O

dia 30 de março foi uma noite de traição.

O mais interessante é que a ata registra que um Capitão do Exército assistiu a toda

a  reunião  fechada.  É lamentável.  Ou seja,  um Capitão  do  Exército,  a  mando do

Comandante, um General  da Região Militar  esteve presente na reunião. Já vimos

esse filme aqui dentro. Já vimos esse filme de exceção, já vimos esse filme em 1974,

quando se fechou o Congresso Nacional para o Pacote de Abril, porque o Congresso

não  quis  se  submeter  aos  ditames  dos  Generais  no  poder.  Vimos  em  1968,  na
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tentativa da cassação de Moreira Alves, em que se deu, exatamente na data de hoje,

em dezembro de 1968, a institucionalização do Ato Institucional nº 5, o AI-5.

Então creio que essa tentativa de intimidar Deputados, com Comissão de Ética ou

com protocolo de pedido de cassação do Líder do PT, Deputado Rogério Correia, é

coisa da ditadura. E há muita gente da Oposição ao governo federal, muita gente da

Situação do governo de Minas Gerais  que já fazem isso com a imprensa,  que já

convive com uma censura. Mas, nesta Casa, nós não vamos permitir. Seria violação a

direitos fundamentais, seria intimidação, coisa que não tem cabimento.

Acredito que tem de se esclarecer o caso dos documentos de Furnas - isso é claro

-, mas o direito à opinião e à manifestação garantido ao Deputado Rogério Correia

não pode, em hipótese alguma, ser constrangido, sob pena de estarmos fazendo algo

grave. Só de pensarmos na abertura de um processo desses, só de a Assembleia se

mobilizar  para acolher os saudosistas  da ditadura, os “filhotes da ditadura”,  como

dizia Brizola, já é realmente algo grave.

Espero que não repitamos o 30/3/64, em que um Capitão controlou e coordenou a

votação nesta Casa. Não podemos repetir 1968, com Moreira Alves, nem 1974, com

o Pacote de Abril. Lembro-me muito bem de que um Deputado do PMDB, cassado

nessa época, disse em um programa eleitoral: “Somos órfãos do “talvez” e do “quem

sabe””. Que nunca imaginemos que essas coisas não possam voltar. Ditadura de jeito

nenhum. Temos de ter direito à opinião, levar as discussões à exaustão. Esse é o

princípio basilar da democracia.

Deputado  Rogério  Correia,  não  se  intimide  com  isso  de  forma  alguma.  Na

realidade, essa é a sombra negra da ditadura. Podemos até começar a paralisar este

Plenário  a  partir  de  hoje.  Se  uma  medida  dessas  for  protocolada  e  não  for

imediatamente arquivada, acho que deveremos não votar nada neste ano.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, sou um dos

signatários da nota de repúdio que V. Exa. acabou de ler. Também quero dizer aos

Deputados, às Deputadas e aos membros da Mesa da Assembleia que realmente é

muito grave essa interferência descabida, indevida e terrível que a direção nacional

do DEM e do PSDB anunciaram. Eles anunciaram que vão ingressar - ou que já
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ingressaram  nesta  Casa -  com o  pedido  de  cassação de nosso  Líder,  Deputado

Rogério  Correia.  Há  também  as  questões  da  Comissão  de  Ética  envolvendo  o

Deputado Sávio Souza Cruz, do PMDB. Isso tudo é muito grave. Nós que lutamos

tanto pela democracia sabemos o que ocorreu. O Deputado Durval Ângelo recordou

bem o fato, apesar de ele não ser parlamentar em 1964, até porque devia ser uma

criança ou muito jovem. Sabemos que não podemos nem sequer imaginar que tal

coisa possa voltar a ocorrer.

A ditadura começa assim. É dessa forma que ela se instala, insidiosa como uma

peste. Primeiro, ela não admite a voz contrária, o pensamento que seja discordante,

transformando todos em aliados ou em “calados”.  O nosso Movimento Minas sem

Censura tem esse nome porque, infelizmente, a imprensa no Estado está calada e

amordaçada. É preciso que denunciemos isso a todo o momento.

Deputado Antônio Júlio, fico imaginando se os jornais de Minas resolvessem, por

uma questão de consciência súbita, noticiar o que realmente ocorre, como seria bom!

Ou, então, como sempre diz o Deputado Sávio Souza Cruz,  resolvessem mostrar

Minas real, o que acontece aqui. Os mineiros não têm condições de realmente saber

o que está acontecendo, pois quem tem a obrigação de informar não informa, não

noticia, esconde e é censurado.

Então, Deputado Antônio Júlio,  quero aqui manifestar a indignação em nome da

Minoria, da qual sou Líder, e a nossa preocupação com esse tipo de procedimento.

Nós, da Casa, não podemos aceitar esse tipo de coisa. O Deputado Durval Ângelo

tem  razão,  isso  tem  de  ser  sumariamente  arquivado.  É  uma  interferência,  uma

intervenção. É como se fôssemos à Câmara Federal ou a qualquer outro Parlamento

e  tentássemos  interferir  no  seu  procedimento  normal,  cassando  esse  ou  aquele

desafeto.

Tenho a impressão de que, democrata que é, o Governador Antonio Anastasia não

concorda com isso e, se ouvido, não permitiria que o comando nacional do PSDB,

seu partido,  protocolasse aqui algo tão indecente.  Querer calar  a Oposição dessa

forma é  querer  acabar  com a  democracia.  É  preciso  que  haja  o  contraditório.  O

Deputado Antônio Júlio começou sua intervenção dizendo que aqui os projetos são

debatidos mesmo. E é assim que deve ser, pois muitas coisas que aprovamos ou não
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nesta Casa afetam de alguma maneira a vida de muitas  pessoas. Então,  tem de

haver o contraditório.  Fui Prefeito por dois mandatos, e sei que, se não tivesse a

Oposição, a democracia não teria sentido. Precisamos conviver com a Oposição e

respeitá-la. Mas o que se avizinha ou ao menos se anuncia aqui é terrível e de mau

agouro, e todos nós, Deputados e Deputadas, devemos rechaçar com toda a nossa

força. É impossível conviver com isso. Os Deputados Rogério Correia e Sávio Souza

Cruz têm toda a nossa solidariedade e exigimos que, neste caso, a Casa também

seja solidária. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Pompílio. Na verdade, antecipamos essa nota

de repúdio exatamente porque não acreditamos que isso vá acontecer. Se isso vier a

acontecer, aí, sim, Deputado Rogério Correia, vamos confirmar que que a ditadura

em Minas é muito mais séria e grave do que imaginávamos. Se a imprensa é calada,

amordaçada, significa que estamos em um sistema de ditadura que incomoda a todos

nós, porque esse é o silêncio do poder, o silêncio que a elite impõe àqueles que têm a

obrigação de noticiar, o que é muito grave. Então, estamos antecipando essa nota.

Não acredito que essas atitudes serão tomadas. Mas, se isso acontecer, já estamos

com a prevenção definida. Temos de reagir! Já passamos por momentos muito mais

difíceis! O governo que aí está, Deputado Rogério Correia, está perdendo o senso do

limite e da responsabilidade; é um governo que não aguenta uma CPI, em qualquer

área. É por isso que não deixa abrir CPI alguma. Mandem abrir a CPI da Cemig ou da

Codemig:  eles  não  aguentam  um  dia  de  levantamentos  de  uma  CPI.  Então,  o

momento que estamos vivendo é dessa ditadura imposta em Minas Gerais e nesta

Casa, onde não se pode nada. Não se pode sequer discutir.  Perguntado sobre a

avaliação positiva que eu fazia sobre o Parlamento neste ano, respondi que minha

avaliação é altamente negativa: votamos vários projetos, entre eles o do empréstimo

de R$7.000.000.000,00 e o que mudou a situação de 400 mil pessoas da área da

educação,  sem  qualquer  discussão.  Não  fizemos  um  minuto  de  discussão,  mas

votamos. Ou seja, isso realmente é negativo.

Se não pudermos nos manifestar, se não tivermos o direito pelo menos à fala e à

discussão, como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, podemos ir embora. A Casa vira

uma Assembleia homologativa pela qual passa o projeto do governo que a Mesa



1656
____________________________________________________________________________

mesma assina, fala que está provado e devolve para o governo, que o sanciona. De

nossa parte, voltamos aqui todo mês, entre os dias 5 e 7, como aqueles Vereadores

do interior que só aparecem no dia do pagamento, para acertamos as nossas contas.

Será que é isso o que queremos? Será que é por isso que estamos lutando? Como

disse ao Deputado Bonifácio Mourão, sobre a Comissão da Dívida, esse é um dos

momento mais importantes desta Casa, pois estamos desnudando o mito do déficit

zero de Minas Gerais. Estamos desnudando isso! O governo talvez tenha gastado de

R$3.000.000.000,00 a R$4.000.000.000,00 para vender  o déficit  zero para todo o

Brasil,  mas  agora  aparece  uma  dívida  de  R$70.000.000.000,00  –  e  vejam  que

autorizamos mais R$7.000.000.000,00 de empréstimo.

Então esse é o trabalho importante, o trabalho da nossa Comissão, que faremos

para  ajudar  o  Estado  de  Minas  Gerais,  porque  o  governo  do  Estado  não  tem

autoridade para discutir  dívida, Deputado Pompílio Canavez.  O nosso Governador

Aécio Neves, que hoje está no Senado,  não tem voz para discutir  a dívida,  essa

agiotagem que o governo implantou na cobrança dos juros e a forma da correção

monetária em cima da nossa dívida. Ele teria de estar lá discutindo isso, mas talvez

tenha perdido um grande aliado, o Itamar Franco, que tinha autoridade e tranquilidade

para levantar essa questão.

Portanto,  Deputado  Almir  Paraca,  espero  que  esse  projeto  do  Deputado  Ivair

Nogueira não seja um projeto de cemitério para sepultar as nossas esperanças e

aquilo  que  temos  de  mais  importante  neste  Estado  e  que  queremos,  que  é  a

liberdade. Deputado Almir Paraca, às vezes termino alguns discursos meus dizendo a

todos,  principalmente aos jovens:  “Liberdade,  liberdade,  abra  as asas sobre nós”.

Porém, perdemos isso, que foi mais caro para todos nós, que viemos lá da época da

ditadura, época dos movimentos sociais,  que fazíamos os movimentos escondidos

porque não era possível fazê-los. Discutíamos naquele período para termos liberdade

não só da fala, mas também liberdade da discussão da reunião, que nos foi tirada

naquele  momento.  Hoje  perdemos  tudo  isso  e  estamos  submissos  e  omissos  à

vontade do Executivo.

Volto a dizer que o Duarte Bechir às vezes diz que eu gosto de fazer futurologia.

Ora, o governo de Minas Gerais perdeu o senso do limite e da responsabilidade. Uma
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hora  isso  vai  explodir.  É  mais  ou  menos  o  que  aconteceu  no  Ministério  dos

Transportes.  Na  ocasião,  fui  até  lá  e  falei  com  o  Michel  Temer:  “Michel,  tome

providências ou então vai explodir”. Ainda bem que explodiu e abafaram logo, porque

a coisa era grave. Os caras perderam o senso do limite e da responsabilidade. É o

que está acontecendo hoje na Cemig, na Copasa, na Codemig. Perderam o senso.

Fazem negócios, negociatas, e nós ficamos aqui olhando e dizendo amém, porque

não podemos fiscalizar.

Acho que o governo até podia nos dar uma lição, Deputado Sávio Souza Cruz,

autorizando uma CPI. Escolha qual CPI. O que ele quer fazer? É na saúde? É na

educação? É na Cemig? Qualquer uma dessas seria importante.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, serei breve.

Não poderia deixar de manifestar aqui,  Deputado Rogério Correia,  Líder do PT, e

Deputado Sávio Souza Cruz, Líder do PMDB, que já estou aqui pela quarta vez e sei

que o momento é extremamente sério para o nosso Parlamento.

Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, quero aqui, de público, representando a

mulher mineira, já dizer que certamente esperamos que, se por acaso isso acontecer,

V.  Exa. não acatará uma proposta dessas de levar  para a Comissão de Ética os

nossos companheiros para uma possível cassação. De fato, o que é mais precioso

para nós,  em Minas,  é  a liberdade.  A nossa bandeira já  diz:  “Libertas  quae sera

tamen”.

Creio que se trata de uma decisão do PSDB ou DEM nacional, mas com certeza

não é de todos os seus membros, pois conheço bem pessoas que têm outra visão,

sem pensar que isso poderá tolher a liberdade aqui em Minas Gerais. Além disso,

podemos refletir que o bem mais precioso que temos desde que fomos criados por

Deus é o livre-arbítrio. Então, além da vida, a liberdade é o bem mais precioso que

temos.

Além da bandeira, a história de Minas nos habilita a dizer que temos toda uma

trajetória de defesa da liberdade, não é, Deputado Antônio Júlio? E isso tem sido a

sua  postura  nesta  Casa,  de  independência.  Mesmo  o  que  for  dito  por  qualquer

parlamentar  desta  Casa,  se  houver  contradição,  temos  os  meios  legais  para

comprovar, porque tem de prevalecer a verdade. Agora, jamais tolher essa liberdade.
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Lembro-me  bem  de  que  a  nossa  Presidenta  Dilma  Rousseff,  em  um  de  seus

discursos,  na época daquele problema todo por que passou durante a campanha

eleitoral,  de  tantas  denúncias  e  mentiras,  ainda  disse  que  preferia  o  barulho  da

imprensa ao silêncio da ditadura - logo ela, que vivenciou a ditadura na pele. Quero

acreditar e até mesmo ter certeza de que, senão todos, a grande maioria desta Casa

defende  a  liberdade  de  expressão  com  todas  as  divergências  partidárias  e  de

projetos. Não podemos nunca permitir que tolham a nossa liberdade.

Faço aqui, Sr. Presidente, um apelo público a todos nós, parlamentares, para que

possamos resolver as nossas divergências, discutindo-as e exaurindo-as. Ficamos

aqui  de ontem até  1 hora da  manhã de hoje,  fazendo discussão.  Estamos todos

presentes agora e  queremos construir  a  melhor  forma possível  de responder  aos

interesses coletivos do nosso Estado. Temos esse compromisso, mas não deixemos

macular a nossa bandeira de Minas, o nosso Parlamento mineiro. Não deixemos que

qualquer atitude de quem quer que seja possa tolher a liberdade de expressão do

nosso Legislativo, porque a ele cabe direito à fala. Somos aqui 77 Deputados. Que

um  se  expresse  e  outro  discorde  até  exaurirmos  a  discussão,  mas  que  jamais

pensemos em uma proposta dessas. Acredito que ninguém deste Parlamento esteja

pensando em tolher a liberdade de qualquer parlamentar da Oposição e, mais ainda,

da  Situação.  Cabe  à  Oposição  o  questionamento,  e  à  Situação,  contrapor  os

argumentos que sejam verídicos.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara.

O Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  (em aparte)*  -  Deputado Antônio  Júlio,  não

poderia deixar de fazer aparte ao pronunciamento de V. Exa. Sua colocações, que

falam do governo, são contrárias ao que penso. Acredito em um governo sério, no

Governador e no Secretariado, que vêm fazendo muito. V. Exa. faz as suas críticas, e

eu o respeito, pois aqui temos de fazer isto: respeitar as palavras e o ponto de vista

de cada um. Posso não concordar com V. Exa., mas devo respeitá-lo. Acredito que

deva ser assim esta Casa. Respeito cada um dos Srs. Deputados, e isso aprendi

quando cheguei à Câmara Municipal, em 1988, ao lado do Deputado Rogério Correia.

Aqui  quero fazer  a defesa do homem público Rogério  Correia.  A sua,  não farei

agora,  Deputado Sávio  Souza Cruz,  porque V.  Exa.  está com a  boca muito  forte
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falando de nós, mas acredito também que isso não seja motivo para ser cassado.

Quem cassa mandato de Deputado, de homem público é o povo, o eleitor mineiro,

que o colocou aqui e quis a sua presença nesta Casa. O Deputado Rogério Correia

ficou  quatro  anos  fora  desta  Casa,  quando  tentou  ir  para  Brasília.  Durante  esse

tempo, não teve oportunidade de defender os direitos dos professores e daqueles que

defende aqui dentro.

Então,  Deputado  Antônio  Júlio,  quem  cassa  Deputado  aqui,  seja  o  Deputado

Rogério Correia, seja o Deputado Sávio Souza Cruz, seja este Deputado Alencar da

Silveira Jr., é quem nos colocou aqui. Quero deixar bem clara essa posição. Como

base de governo, acredito no governo que aqui está. Sei e vejo perfeitamente que o

governo cresceu muito nos últimos oito anos. V. Exa. não precisa concordar comigo,

mas  precisa  entender  que  temos  um  governo  muito  melhor  que  o  que  passou.

Vivemos outros governos antes. Não podemos falar do governo Itamar porque ele já

morreu. O que ele fez por Minas? Ele fez muito, mas também acabou com o Estado.

Todos aqui sabem perfeitamente o que aconteceu com esta Casa naquela época.

Então, para completar, quero deixar minha solidariedade ao companheiro Rogério

Correia, que, em 1988, foi eleito Vereador em Belo Horizonte, ficou por quatro anos

fora  desta  Casa  e  voltou  com  todo  o  gás  para  fazer  oposição.  Ele  não  teve

oportunidade de fazer oposição no governo Aécio Neves, do passado, e, talvez por

isso, lembre-se tanto desse Governador.

Creio  que  o  Rogério  ficava  fora  desta  Casa  dizendo  assim:  “Vou  falar  do

Governador Aécio Neves”. Aí voltou para cá apenas para falar do Governador Aécio

Neves. Mas quero ser solidário e deixar bem clara a minha posição: quem cassa o

mandato do homem público é quem o coloca aqui, é o povo mineiro.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. já passou por momentos difíceis dentro desta

Casa.  No  primeiro  mandato,  ele  passou  por  momentos  difíceis,  e  outros

companheiros desta Casa também viveram aqui momentos difíceis. Então, acho que

agora é o momento. Como o ano está acabando, teremos condições de voltar com

harmonia,  de voltar  fazendo uma oposição sadia,  de voltar  fazendo uma base de

governo sólida, para que Minas Gerais continue crescendo e sendo fiscalizada.

Escuto  o  pronunciamento  de  V.  Exa.,  entendo,  porém  não  concordo.  Muito



1660
____________________________________________________________________________

obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Acho que este é o parlamento:

cada um tem o direito de achar se está certo ou errado.

Mas  acho  uma injustiça  contra  o  povo  mineiro  V.  Exa.  falar  do  Itamar  Franco,

porque ele foi o maior Governador que Minas já teve. Ele foi o Governador que deixou

esta Casa trabalhar; o Governador que jamais interveio em qualquer atitude ou ação

desta Casa, nos quatro anos em que governou Minas. Deputado Rogério Correia, e

olhe que havia  uma oposição dura  feita  pelo PSDB, mas que ajudou muito esse

governo do Itamar. Por exemplo, o PSDB não queria que ocorresse a capitalização do

BDMG e,  na sua oposição, na sua forma de agir  e nas suas discussões, acabou

salvando o BDMG, porque achamos a fórmula ideal para a sua capitalização. Mas,

enquanto isso, ficamos 45 dias sem votar nada aqui, porque o PSDB não deixava.

Devemos lembrar esses casos. Por exemplo, foi o Governador Itamar que retomou

a Cemig, depois que foi dada de graça pela Southern e pelo Banco Opportunity, que a

comprou praticamente por nada. Aliás, não pagou, ficou devendo ao BDMG, e agora

vem a mesma situação para a qual, na época, o Itamar autorizou a formação de uma

CPI nesta Casa a fim de levantar e apurar várias denúncias sobre aquela negociata.

E apesar disso tudo, agora, as negociatas voltaram. Por uma negociação, a Andrade

Gutierrez assumiu a dívida de R$26.000.000.000,00 do Banco Opportunity junto ao

BNDES e assumiu a dívida de R$2.200.000.000,00. Agora, receberá esse mesmo

valor, porque o Estado pagará à Cemig e ela distribuirá os recursos para seus sócios

majoritários estratégicos, como já disse alguém.

É por isso que digo, Alencar,  que essas coisas devem ser discutidas. Acho que

podíamos fazer uma CPI até para chegarmos à conclusão de que o governo está

certo, porque nem sempre vamos acertar naquilo que falamos. Às vezes, trazemos

uma informação que é incorreta. E o mesmo acontece com a imprensa, que está

divulgando algo que não é correto. Não é isso que está acontecendo? E, às vezes,

acontece conosco também. Ao ficarmos entusiasmados com notícias de situações

equivocadas, queremos denunciar e falar. Portanto, deve haver apuração.

Quanto  à  questão  da  Cemig,  estamos  muito  tranquilos,  porque  até  mesmo

ajudamos a aprovar esse projeto para o Estado pagar à Cemig. Por que o governo
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correu tanto para pagar-lhe? Precisávamos de uma explicação, mas o governo não

nos deu. Por que só agora ele arranjou dinheiro para liquidar a dívida com a Cemig?

Para poder mudar a formatação da nossa dívida? Tem algo nisso. Será que é porque

a Andrade Gutierrez reassumiu os 33% e, hoje, é ela quem manda dentro da Cemig e

da Light? Será que é isso? Será que é para se capitalizarem os sócios estratégicos

ou para se capitalizar a Cemig, Deputado Duarte? Ou será que é para se fazerem

investimentos naquilo que nós todos - inclusive, V. Exa. - temos questionado, que é

investir  na melhoria  da  rede de distribuição? Aí,  vem aquela  discussão de que a

Cemig foi dividida em três. O dinheiro que tem é para a geração.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr.  Presidente  -  Esgotada  a  hora  destinada  a  esta  reunião,  a  Presidência  a

encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo

mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 15, às às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais

de convocação, e para ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 161/2011*

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa.

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, Emenda ao Projeto de lei nº 2.661/2011.

A  referida  Emenda  busca  acrescentar  ao  Projeto  de  lei  dispositivo  sobre  a

Gratificação Complementar de Produtividade - GCP de que trata a Lei nº 18.017, de 8

de janeiro de 2009.

A GCP foi  instituída  com  o  intuito  de  equalizar  os  valores  dos  honorários  de

sucumbência a que fazem jus,  por  lei,  os Procuradores do Estado da carreira da

Advocacia  Pública  do  Estado.  E a  Emenda que aqui  se propõe  tem por  objetivo

manter um nível mínimo para essa Gratificação, equalizando o valor recebido a título
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de honorários de sucumbência à evolução da arrecadação da cobrança da dívida de

que se originaram.

Essas,  Senhor  Presidente,  são  as  razões  que  me  levam  a  propor  a  presente

Emenda ao mencionado Projeto de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.661/2011

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de lei nº 2.661, de 2011, onde convier:

“Art. … - A gratificação de que trata o art. 1º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de

2009, é fixada no valor equivalente a 1,4432 (um inteiro quatro mil quatrocentos e

trinta e dois décimos de milésimos) do valor da referida gratificação vigente no ano de

2011.

Parágrafo único -  O disposto no “caput” tem efeitos a partir  de 1º de janeiro de

2012.”.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 3/2011*

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente.

Em  cordial  visita,  encaminho-lhe  o  anexo  Projeto  de  Lei,  que cuida  de  instituir

Gratificação de Serviços de Segurança aos servidores militares estaduais e policiais

civis  que  sejam  colocados  à  disposição  do  Tribunal  de  Justiça  e  aos  servidores

militares estaduais que estejam à disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado

de Minas Gerais, assim como dispõe sobre o adicional de periculosidade devido a

servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

As  razões  que  fundamentam  a  iniciativa  constam  da  peça  de  justificativa  que

acompanha o projeto, ao qual anexo, também, as necessárias estimativas de impacto

orçamentário.

Todas as despesas correrão à conta de recursos orçamentários consignados ao

Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima

e distinta consideração.
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Atenciosamente,

Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.757/2011

Institui Gratificação de Serviços de Segurança aos militares do Estado e servidores

policiais civis que sejam colocados à disposição do Tribunal de Justiça e aos militares

do Estado que estejam à disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas

Gerais e dispõe sobre o adicional de periculosidade devido a servidores da Secretaria

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica instituída Gratificação de Serviços de Segurança, a ser paga:

I  - aos militares do Estado e servidores policiais civis que, no exercício de suas

funções, sejam colocados à disposição do Centro de Segurança Institucional - CESI,

do  Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais,  de  que trata  o art.  16 da Lei

Complementar nº 85, de 28 de dezembro de 2005;

II - aos militares do Estado que, no exercício de suas funções, sejam colocados à

disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A gratificação de que trata esta Lei corresponde a 40% (quarenta por cento)

do vencimento básico do policial civil ou da remuneração básica do militar do Estado.

Art. 3º - A gratificação de que trata esta Lei não será incorporada, para qualquer

efeito, à remuneração de seus beneficiários, nem computada ou acumulada para fins

de concessão de acréscimos ulteriores.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  de

dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais e ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - A gratificação nesta Lei será devida aos militares do Estado e servidores

policiais civis a partir de 16 de novembro de 2010, data de início das atividades do

Centro de Segurança Institucional - CESI - ou em data posterior, na qual tenham sido

colocados à disposição do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais  ou  do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A gratificação de que trata o “caput” deste artigo não poderá ser

recebida cumulativamente com outros benefícios de mesma natureza, percebidos dos

entes referidos nos incisos I e II do art. 1º desta Lei.
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Art. 6º - O inciso II do art. 13 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“II - Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judiciais, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV, Psicólogo Judicial e Cirurgião Dentista”.

Art. 7º - A Lei nº 19.480, de 12 de janeiro de 2011, fica acrescida do art. 3º-A com a

seguinte redação:

“Art.  3º-A.  -  Ao servidor  no  exercício  das atribuições previstas  para  o  cargo de

Técnico  Judiciário,  especialidade  Cirurgião  Dentista,  que  tiver  ingressado  nos

Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário até 12 de janeiro de 2011, e que

trabalhe habitualmente com risco de vida, fica assegurado o direito ao adicional de

periculosidade  no  percentual  de  até  40% (quarenta  por  cento)  calculado  sobre  o

vencimento do respectivo padrão”.

Art. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte...

CECOEX - Centro de Controle da Execução Orçamentária

Impacto Orçamentário para a Instituição de Gratificação de Serviços de Segurança

aos Militares à disposição do TJMG a partir de 16/11/2010

* - O quadro contendo o Impacto Orçamentário para a Instituição de Gratificação de

Serviços de Segurança aos Militares à disposição do TJMG, a partir de 16.11.2010,

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Soraya Maria Oliveira Shinzato

Centro de Controle da Execução Orçamentária

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2011.

Senhor Secretário,

Informamos  a  Vossa  Senhoria  que  para  atender  as  despesas  decorrentes  da

aprovação do Projeto de Lei que trata da Gratificação aos militares a disposição desta

Justiça Militar, será necessário o valor de R$256.646,58 (duzentos e cinquenta e seis

mil,  seiscentos e quarenta e seis  reais  e  cinquenta e oito  centavos),  relativos ao

período de Novembro de 2010 a Dezembro de 2011.

Na oportunidade, esclarecemos que o impacto financeiro/orçamentário, no Tribunal

de Justiça Militar será de 16,3% e 14,2%, respectivamente, para os anos de 2011 e
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2012.

Atenciosamente,

Hebe Maria de Oliveira Amaral, Diretora-Executiva de Finanças.

Ilustríssimo Senhor

Dr. Renato Cardoso Soares

Secretário-Executivo de Planejamento e Gestão

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte/MG

CECOEX - Centro de Controle da Execução Orçamentária

Impacto Orçamentário Restabelecimento do Direito à Periculosidade a partir de

1º/10/2011

* - O quadro contendo o Impacto Orçamentário do Restabelecimento do Direito à

Periculosidade  a  partir  de  1º.10.2011  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

16.12.2011.

Soraya Maria Oliveira Shinzato

Centro de Controle da Execução Orçamentária

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2011.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 05/2011

Assunto: Minuta de Anteprojeto de Lei nº 01/2011 – regulamentação da concessão

do adicional de periculosidade e insalubridade aos servidores da Justiça Militar.

Quanto ao impacto financeiro e Orçamentário:

No Quadro de Pessoal da Justiça Militar existem 03 cargos de Oficiais Judiciários,

especialidade  Oficial  de  Justiça,  que  poderiam  ter  direito  ao  adicional  de

periculosidade, no percentual de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o valor do

PJ 01 constante da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos, constante do

item b do Anexo X da lei nº 13.467/2000.

O  PJ-01  atualmente  é  no  valor  de  R$813,40,  considerando  40% deste  valor  o

adicional de periculosidade seria no valor de R$325,36 (trezentos e vinte e cinco reais

e trinta e seis centavos).

Estimando-se que todos os oficiais de justiça desta Justiça Militar teriam direito a

este  adicional,  no  exercício  de  2011,  a  despesa  mensal  seria  de  R$976,08,
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totalizando, anualmente, o valor de R$2.928,24 (dois mil, novecentos e vinte e oito

reais e vinte e quatro centavos), considerando-se os meses de outubro, novembro e

dezembro, bem como a Gratificação Natalina e Adicional de férias.

Valor  este que,  acrescido ao orçamento  aprovado para pessoal  no exercício de

2011,  não  compromete  o  limite  legal  estabelecido  para  os  gastos  com  pessoal,

previstos para a Justiça Militar pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por  oportuno,  esclarecemos  que  não  será  necessário  crédito  suplementar  ao

orçamento e que o orçamento previsto para o exercício de 2012, comporta, também,

a despesa com a concessão do adicional de periculosidade na forma do anteprojeto

de lei.

Quanto  ao  adicional  de  insalubridade,  entendemos  que  o  próprio  crescimento

vegetativo da folha de pagamento de pessoal comportaria a despesa, caso haja uma

concessão futura.

Hebe Maria de Oliveira Amaral, Diretora-Executiva de Finanças.

Impacto Orçamentário e Financeiro – Projeto de Lei 2.391/2011

Concessão  de  adicional  de  Periculosidade  e  Insalubridade  aos  servidores  da

Justiça Militar de Minas Gerais

Unidade Executora: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2011

*  -  O quadro contendo o impacto  orçamentário  e  financeiro -  Projeto  de Lei  nº

2.391/2011 - foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

JUSTIFICATIVA

O projeto  visa  igualar  o  tratamento  dado  aos  militares  do  Estado  e  servidores

policiais civis que sejam colocados à disposição do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com os que

são postos à disposição de outros entes, como o Ministério Público do Estado de

Minas Gerais e a Assembleia Legislativa.

A necessidade veio à tona com a criação e efetivo funcionamento do Centro de

Segurança Institucional - CESI, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

criado pelo art. 16 da Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro de 2005, que
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iniciou efetivamente as suas atividades em 16 de novembro de 2010.

Em razão da criação do CESI, foi firmado convênio entre o Tribunal de Justiça e a

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que designou efetivos seus para prestarem

serviços ao supracitado Centro de Segurança Institucional.

Essa designação originou, no Tribunal de Justiça, situação assemelhada à que já

existe no Ministério Público e na Assembleia Legislativa, onde já existe o pagamento

de benefícios aos servidores militares.

Cuida-se, portanto, de buscar isonomia de tratamento.

Em  relação  ao  Tribunal  de  Justiça  Militar,  onde  já  existem  efetivos  militares

designados,  pretende-se  dar  a  devida  regulação  legal,  vez  que  lá  já  é  deferido

benefício de mesma natureza, a teor do disposto no art. 7º da Lei 13.467/2000.

A título de esclarecimento complementar, vale ressaltar que o benefício pago aos

militares  postos  à  disposição  do  Ministério  Público  é  previsto  no  art.  26  da  Lei

14.323/2002.

Vale, ainda, ressaltar que a iniciativa alinha-se, em sua essência, aos propósitos da

Resolução nº 104/2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

O outro objetivo do projeto é restabelecer, nos termos da redação original do art. 13

da Lei estadual nº 10.856/1992, o direito ao adicional de periculosidade àqueles que

desempenham  as  funções  do  cargo  de  Técnico  Judiciário,  da  especialidade  de

Cirurgião-Dentista  -  TJGS,  que  tenham  ingressado  nos  quadros  de  Pessoal  da

Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais até 12 de janeiro de

2011, assim como assegurar o adicional de periculosidade correspondente a 40%,

incidente  sobre  o  valor  do  PJ-01  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de

Vencimentos constantes no item “b” do anexo X da Lei Estadual nº 13.467, de 12 de

janeiro de 2000, aos titulares do referido cargo ingressos nos quadros de pessoal

desta Casa após 12 de janeiro de 2011.

A necessidade  de  restabelecer  o  benefício  decorre  do  fato  de  que,  devido  a

alterações no projeto que deu origem à Lei Estadual nº 19.480, de 12 de janeiro de

2011, foi revogada a disposição que assegurava o adicional de periculosidade aos

servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, da especialidade de Cirurgião-

Dentista - TJGS.
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No entanto, não era intenção desta Administração suprimir o referido adicional, uma

vez que, de acordo com as conclusões de laudo técnico competente, tais servidores,

no  exercício  de  suas  funções,  são  expostos  a  agentes  perigosos  (efeitos  de

radiação), pois operacionalizam equipamento de Raios X, e a exclusão do adicional

implicaria  ofensa  às  disposições  contidas  no  inciso  III  do  §  6º  do  art.  31  da

Constituição do Estado de Minas Gerais.”

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Tribunal de Justiça.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.391/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.711/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  do  Bairro  de  Areias,

Ferreiras,  Sertão  Grande,  Posses,  Capitinga e  Flores,  com sede no Município  de

Itapeva.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.711/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos do Bairro de Areias, Ferreiras, Sertão Grande, Posses, Capitinga e Flores,

com  sede  no  Município  de  Itapeva,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem por escopo promover o bem-estar daquela comunidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição desenvolve projetos nas áreas da

cultura, da educação, do esporte e do lazer e representa seus associados junto ao

poder público na defesa de seus direitos e necessidades.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Amigos do Bairro de

Areias, Ferreiras, Sertão Grande, Posses, Capitinga e Flores, consideramos meritória
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a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.711/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.991/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário do Pontal – Adecop –, com sede no Município de Pratápolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.991/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário do Pontal – Adecop –, com sede no Município de

Pratápolis, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

contribuir para o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e para a

preservação do meio ambiente da localidade.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  executa  programas  de

desenvolvimento para melhorar as condições sociais e econômicas da comunidade;

promove  o  transporte,  o  beneficiamento,  a  industrialização  e  a  armazenagem  da

produção de seus associados; assessora a comercialização dos produtos e a compra

de insumos e equipamentos necessários; mantém serviço recreativo, educacional, de

assistência social, de saúde, de higiene e de saneamento; participa da análise dos

problemas da comunidade e da busca de suas soluções junto a outras entidades; luta

por melhorias, especialmente nas áreas de saúde, alimentação e agropecuária.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Adecop,  consideramos
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meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.991/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Governador  do  Estado encaminhou a  esta  Casa,  por  meio da  Mensagem nº

124/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  contém  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicado em 6/10/2011, foi o projeto distribuído a esta Comissão, em conformidade

com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204, “caput”, do Regimento

Interno.

Em  obediência  ao  rito  previsto  no  §  2º  do  art.  204  do  Regimento  Interno,  foi

concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas, que foi prorrogado por

acordo do Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 231 emendas.

Nos termos do § 5º  do art.  204 do Regimento  Interno,  esta Comissão passa a

analisar o projeto e as emendas apresentadas.

Fundamentação

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - sistematiza, para um período

de quatro anos e de modo regionalizado, todos os programas que o governo pretende

desenvolver com suas ações, isso é, todos aqueles projetos e atividades que devem

ser feitos para garantir a entrega, à sociedade ou à própria administração pública, de

um  produto  -  bem,  serviço  ou  transferências  financeiras  -  com  os  respectivos

quantitativos físicos e financeiros.

O projeto encaminhado a esta Casa traz o Plano para o quadriênio de 2012-2015,

conforme determina o art.154 da Constituição Estadual. O novo Plano se coaduna

com  a  Lei  nº  2.337,  de  2011,  que atualiza  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado  -  PMDI  -  para  o  período  2011-2030.  A  atualização  trouxe  inovações
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estruturais e metodológicas. Tais inovações se refletem na estrutura do PPAG 2012-

2015, que passa a organizar os programas em Redes de Desenvolvimento Integrado.

As  Redes  constituem um novo arranjo  institucional  baseado em um modelo  de

governo  aberto  e  articulado  e  buscam  concomitantemente  integrar  as  ações

governamentais  em  áreas  e  possibilitar  maior  interlocução  e  cooperação  entre  o

governo  e  outras  instituições  públicas  e  privadas,  inclusive  entre  os  níveis

governamentais.  As  Redes  organizam  os  programas,  classificados  em programas

estruturadores e associados. Os programas, por sua vez, se desdobram em ações, a

unidade mínima do Plano e que faz a ligação com o Orçamento Anual. Uma inovação

metodológica neste aspecto foi o desdobramento dos programas estruturadores em

projetos  e  processos  estratégicos.  Os  processos  estratégicos  correspondem  a

atividades  do  Estado,  isso  é,  ações  perenes,  com  entregas  de  produtos  que  se

mantêm e se repetem ao longo do planejamento. Os projetos estratégicos são ações

que resultam em um produto novo - bem ou serviço - fazendo entregas específicas e

únicas  para  a  sociedade  ou  para  a  administração.  Com  essa  nova  forma  de

organização espera-se poder  diferenciar  a forma de monitoramento  de projetos  e

processos, levando a um melhor gerenciamento dessas ações.

A carteira de programas estruturadores apresentada no projeto encaminhado pelo

Executivo  se  compõe  de  31  programas.  Os  estruturadores  são  programas

estratégicos,  que  mobilizam  alto  volume  de  recursos,  e  são  capazes  de  gerar

resultados  efetivos  e sinérgicos  que contribuem para  a  consecução dos  objetivos

estratégicos de cada Rede, concretizando a visão de futuro estabelecida no PMDI.

Juntos, os estruturadores mobilizam R$ 57 bilhões ao longo dos quatro anos, sendo

R$ 12,34 bilhões aplicados já em 2012.

Os  programas  associados  são  aqueles  que  colaboram  com  os  programas

estruturadores,  que  atuam  de  forma  sinérgica  com  esses,  para  o  alcance  dos

objetivos estratégicos e resultados finalísticos estabelecidos em cada Rede no PMDI.

Os programas associados mobilizam R$ 26,84 bilhões ao longo dos 4 anos, sendo

R$ 7,15 bilhões aplicados em 2012.

Os programas especiais são aqueles necessários à manutenção do aparelho do

Estado, como o Apoio à Administração Pública, Obrigações Especiais e Reserva de



1672
____________________________________________________________________________

Contingência  (999),  não  apresentando  identificação  direta  com  as  Redes  de

Desenvolvimento Integrado. Os programas especiais mobilizam no Plano R$ 209,25

bilhões ao longo dos quatro anos, sendo R$ 46,88 bilhões aplicados em 2012. As

despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, as obrigações decorrentes da

dívida pública fundada e as transferências constitucionais a Municípios se destacam.

As Redes agrupam programas associados  e estruturadores,  portanto,  mobilizam

recursos da ordem de R$83,84 bilhões ao longo de quatro anos e R$19,49 bilhões no

ano de 2012, assim especificados:

a)  a  Rede  de  Educação  e  Desenvolvimento  Humano,  cuja  meta  síntese  é

“População  com  amplo  acesso  à  educação  de  qualidade  e  com  maior

empregabilidade”,  reúne  16  programas,  sendo  3  estruturadores,  a  saber,  “Melhor

Emprego”, “Educação para Crescer” e “Pró-Escola”. O total de recursos da Rede para

o quadriênio é de R$26,6 bilhões, sendo esta Rede a maior participação no PPAG,

com 31,72% dos recursos.

b)  a  Rede  de  Atenção  em  Saúde,  cuja  meta  síntese  é  “População  com  maior

qualidade e expectativa de vida”, reúne 19 programas, sendo quatro estruturadores, a

saber,  “Saúde  Integrada”,  “Redes  Integradas  de  Serviços  de  Saúde”,  “Saúde  em

Casa” e “Saneamento para todos”. O total de recursos da Rede para o quadriênio é

de R$18,95 bilhões.

c)  a  Rede  de  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável,  cuja  meta  síntese  é

“Economia dinâmica, mais diversificada, competitiva, com crescimento sustentável e

inclusivo”,  reúne 33  programas,  sendo  três  estruturadores,  a  saber,  “Investimento

Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira”, “Qualidade

Ambiental” e “Energia para o Desenvolvimento”. O total de recursos da Rede para o

quadriênio é de R$17,76 bilhões.

d) a Rede de Defesa e Segurança, cuja meta síntese é “Minas com alta sensação

de segurança, menos violência e criminalidade”, reúne 17 programas, sendo quatro

estruturadores,  a  saber,  “Infraestrutura  de  Defesa  Social”,  “Gestão  Integrada  de

Defesa Social”, “Minas Mais Segura” e “Aliança pela Vida”. O total de recursos da

Rede para o quadriênio é de R$7,48 bilhões.

e)  a  Rede  de  Infraestrutura,  cuja  meta  síntese  é  “infraestrutura  adequada
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proporcionando  mais  competitividade  e  qualidade  de  vida”,  reúne  10  programas,

sendo um estruturador,  o  “Minas Logística”.  O total  de  recursos  da  Rede para  o

quadriênio é de R$2,84 bilhões.

f)  a  Rede  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  cuja  meta  síntese  é  “Ciência,

Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento e cidadania”,  reúne 11 programas,

sendo  um  estruturador,  o  “Tecnologia  e  informação  rumo  a  economia  do

conhecimento”. O total de recursos da Rede para o quadriênio é de R$2,37 bilhões.

g)  a  Rede  Governo  Integrado,  Eficiente  e  Eficaz,  cuja  meta  síntese  é  “Gestão

pública  efetiva  e  próxima  da  sociedade”,  reúne  26  programas,  sendo  quatro

estruturadores,  a  saber,  “Cidade  Administrativa”,  “Descomplicar  -  Minas  Inova”,

“Mobilização  para  o  Desenvolvimento  Mineiro”  e  “Governo  Eficiente”.  O  total  de

recursos da Rede para o quadriênio é de R$2,27 bilhões.

h) a Rede de Cidades, cuja meta síntese é “Cidades com mais qualidade de vida e

ordenamento  territorial”,  reúne  12  programas,  sendo  dois  estruturadores,  a  saber,

“Copa do Mundo 2014” e “Cidades: Espaços de integração”. O total de recursos da

Rede para o quadriênio é de R$2,18 bilhões.

i) a Rede de Desenvolvimento Social e Proteção, cuja meta síntese é “Minas sem

pobreza  e  com  baixa  desigualdade  social”,  reúne  16  programas,  sendo  cinco

estruturadores, a saber,  “Assistência Social e Direitos Humanos”,  “Jovens Mineiros

Protagonistas”, “Cultivar, Nutrir e Educar”, “Travessia” e “Desenvolvimento Social dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas”. O total de recursos da Rede para

o quadriênio é de R$2,04 bilhões.

j)  a  Rede de Identidade Mineira, cuja meta síntese é “Minas singular,  diversa e

criativa  na  cultura,  no  esporte  e  no  turismo”,  reúne  16  programas,  sendo  três

estruturadores,  a  saber,  “Avança  Minas  Olímpica”,  “Circuitos  Culturais  de  Minas

Gerais” e “Destino Minas”. O total de recursos da Rede para o quadriênio é de R$785

milhões.

k)  a  Rede  de  Desenvolvimento  Rural,  cuja  meta  síntese  é  “Mais  produção  e

qualidade  na  agricultura  familiar  e  no  agronegócio  de  Minas  Gerais”,  reúne  16

programas, sendo um estruturador, “Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo”. O

total de recursos da Rede para o quadriênio é de R$552 milhões.
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A tramitação do Plano nesta Casa abre espaço para a vocalização de preferências

do  Legislativo  e  da  população,  conferindo  a  esse  processo  uma  dimensão

participativa na qual as escolhas de governo são discutidas e legitimadas. Nos meses

de setembro e outubro foi realizado o Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade

em  12 cidades  mineiras,  em  que  foram  colhidas  propostas  da  população para  o

enfrentamento da pobreza e das desigualdades regionais no Estado. As propostas

foram analisadas pela ALMG e indicadas como proposta com potencial de incidência

no PPAG 2012 - 2015. Além dessa iniciativa, nos dias 7, 8 e 9/11/2011, esta Casa

promoveu audiências públicas em Belo Horizonte, com vistas a discutir as ações e

programas do PPAG e propor alterações.

Desse  processo,  resultaram  399  propostas  populares  que,  após  análise  da

Comissão de Participação Popular, foram transformadas em 199 Propostas de Ação

Legislativa, que geraram 81 emendas ao projeto de revisão do PPAG e 25 emendas

ao  projeto  de  lei  orçamentária,  além  de  requerimentos  solicitando  providências  e

informações a órgãos e entidades da administração pública.

As sugestões populares abrangeram várias áreas das políticas públicas do Estado

e versaram sobre temas como o aprimoramento do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional  -  SISVAN  -  e  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social;  ampliação  e

estruturação  das  Defensorias  Públicas;  implantação  de  um  sistema  estadual  de

cultura;  criação de centro  público  de  internação para usuário de  álcool  e  drogas;

capacitação de jovens rurais; regularização fundiária de unidades de conservação e

dos  territórios  de  povos  e  comunidades  tradicionais;  preservação  de  nascentes;

melhorias  habitacionais  em  comunidades  indígenas;  abastecimento  de  água  para

pequenas  comunidades  rurais;  apoio  à  implantação  de  lavouras,  extrativismo,

pecuária e agricultura familiar; alimentação escolar; rede de acompanhamento social

nas  escolas;  fortalecimento  da  política  de  prevenção à  criminalidade;  capacitação

para profissionais das áreas de segurança pública e das políticas de proteção para

segmentos vulneráveis; implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual

Infanto-juvenil;  apoio  a  empreendimentos  da  economia  popular  solidária  com

implantação  de  pontos  de  comercialização  e  feiras  livres;  ligação  de  trechos

rodoviários e apoio para inventores independentes. Destacam-se ainda as propostas
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de universalização do piso  mineiro  de  assistência  social,  a  implantação da Bolsa

Reciclagem  para  os  catadores  de  material  reciclável  e  a  criação  de  programa

destinado  à  segurança  nas  escolas,  por  meio  da  capacitação  em  mediação  de

conflitos e convivência com a diversidade.

As  emendas  parlamentares  abrangeram  várias  áreas  das  políticas  públicas  do

Estado,  priorizando regiões.  Não obstante,  grande parte  das alterações  já  estava

contemplada no plano e por isso não foram acatadas. Algumas emendas acatadas

trazem maior transparência e asseguram o monitoramento do PPAG, inclusive no que

diz respeito a subprojetos e subprocessos que não são facilmente visualizados no

plano. Apresentamos ainda algumas emendas para corrigir erros materiais, permitir

maior  adequação  dos  produtos  às  finalidades  das  ações,  regionalizar  ações  e

compatibilizar a terminologia do PPAG ao PMDI.

O economista austríaco Joseph Schumpeter disse que “o espírito de um povo, seu

nível cultural, sua estrutura social, o resultado de suas políticas - tudo isso e muito

mais está refletido em sua história fiscal, desnudada de todas as frases. Aquele que

consegue ouvir sua mensagem é também capaz de discernir, com maior clareza, os

trovões da história.”  Em Minas,  podemos dizer  que é  o PPAG o instrumento que

possibilita  o  estudo  da  história  fiscal  e  das  políticas  públicas,  que  espelha  e

demonstra  as  grandes  escolhas  do  governo.  O  PPAG  revela  as  preferências

governamentais. Sua análise nos mostra as decisões de ação governamental, não

apenas demonstrando o que deve ser feito, mas o modo como deve ser feito, quanto

e a que custo social.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.520/2011, em

turno único, com as emendas n°s 1, 2, 47, 112 apres entadas por parlamentares; com

as emendas n°s 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 1 59, 160, 161, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184,

185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 205, 206, 207, 208,

209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227,

229 e 230 apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as emendas

n°s 232 a 335 e as subemendas n° 1 às emendas 42, 1 10, 113, 120, 121, 140, 144,
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153,  162,  178,  182,  187,  193,  194,  200,  201,  203,  204,  211,  223,  228  e  231

apresentadas ao final deste parecer, e pela rejeição das emendas n°s 6, 7, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,

40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 114,

115, 117, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 137, 138, 141, 142, 145, 146, 147,

148, 149 e 150.

As emendas n°s 42, 110, 113, 120, 121, 140, 144, 15 3, 162, 178, 182, 187, 193,

194, 200, 201, 203, 204, 211, 223, 228 e 231 ficam prejudicadas pela aprovação das

respectivas subemendas.

A seguir,  relacionamos  as  emendas  que  ficam  prejudicadas  pela  aprovação  de

outras  emendas:  a  emenda  nº  3  prejudicada  pela  166,  as  emendas  nºs  4  e  5

prejudicadas pela 230, a emenda nº 8 prejudicada pela 170, as emendas nºs 20 e 116

prejudicadas  pela  184,  a  emenda  nº  22  prejudicada  pela  169,  a  emenda  nº  25

prejudicada pelas 198 e 215, a emenda nº 34 prejudicada pelas 228 e 229, a emenda

nº 39 prejudicada pela 239, a emenda nº 41 prejudicada pelas 207 e 208, a emenda

nº 44 prejudicada pela subemenda nº 1 à emenda nº 223, as emendas nºs 108, 109 e

111 prejudicadas pela 112,  a emenda nº  118 prejudicada pela subemenda nº 1 à

emenda nº 113, as emendas nºs 123, 124 e 143 prejudicadas pela 164, as emendas

nºs  129, 131, 133 e 139 prejudicadas pela 213,  a emenda nº  134 prejudicada pela

212, as emendas nºs 135 e 136 prejudicadas pelas 209 e 210.

É necessário destacar que as subemendas n°s 1 às em endas 42, 110, 162, 200,

201,  201,  211,  223,  228 e  231,  e  as  emendas  nºs  252,  281 e  286 a  335 foram

apresentadas para compatibilizar o plano com as alterações feitas no orçamento.

------------------------------

EMENDA Nº 0042/01 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE
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ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: ESTA EMENDA TEM COMO OBJETIVO INCLUIR A REGIÃO SUL DE

MINAS, QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DA REGIONALIZAÇÃO DA AÇÃO 4082 -

REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE

QUÍMICO

------------------------------

EMENDA Nº 0110/01 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS

PÚBLICOS MUNICIPAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0113/01 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 101 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO -

Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Inclusão  de  região:  Região  do  Rio  Doce.  Indicação  de  Município:

Ipatinga.  Necessidade  de  induzir  programas  e  projetos  de  pesquisa  de

desenvolvimento  e  de  inovação  nos  arranjos  produtivos  locais,  nos  polos  de

excelência e na plataforma polo de inovação, visando ao desenvolvimento regional e

setorial,  principalmente,  do  setor  Metal-mecânico  no  Vale  do  Aço,  através  do

reconhecimento do arranjo produtivo local do setor metal-mecânico do vale do aço,

com sede no município de Ipatinga.

------------------------------

EMENDA Nº 0120/01 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

Mudança  de  finalidade  para:  INCENTIVAR  A  PRODUÇÃO,  processamento  e

comercialização DE MEL COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA

AGRICULTORES E JOVENS RURAIS.

------------------------------

EMENDA Nº 0121/01 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto da emenda: Inclua-se onde convier o seguinte artigo:

"Art.  ...  -  O  Poder  Executivo  deverá  incorporar,  nos  Relatórios  Institucionais  de

Monitoramento,  análise  qualitativa  e  detalhamento  da  execução orçamentária  dos

subprojetos e subprocessos que constam em cada ação, devendo apresentá-los nas

audiências públicas de monitoramento.".

------------------------------

EMENDA Nº 0140/01 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4110 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de finalidade para: MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS

PÚBLICAS  JUNTO  AOS  CIDADÃOS,  em  especial  de  Educação  em  Direitos
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Humanos,  PROPICIANDO  ACESSO  A  INFORMAÇÕES  SOBRE  OS  SEUS

DIREITOS.

------------------------------

EMENDA Nº 0144/01 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA -

Ação: 4061 - INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS

Mudança de finalidade para: APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO

DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS URBANAS, promovendo

ações que garantam a paz social junto aos acampamentos e pré-assentamentos.

------------------------------

EMENDA Nº 0153/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.474/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 1260 - SUAS

Mudança  de  finalidade  para:  IMPLANTAR  PISO  MINEIRO  DE  ASSISTÊNCIA

SOCIAL COMO  MECANISMO  DE  FINANCIAMENTO  DA REDE  DE  PROTEÇÃO

SOCIAL; PADRONIZAR A NOMENCLATURA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL;

UNIVERSALIZAR O COFINANCIAMENTO ESTADUAL AOS MUNICÍPIOS MINEIROS

NO ÂMBITO DO SUAS; APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NA GESTÃO

MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0162/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.517/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de finalidade para: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, técnicos,
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MATERIAIS  E  FINANCEIROS  AOS  MUNICÍPIOS,  VISANDO  À  MELHORIA DOS

PADRÕES  DE  QUALIDADE  da  educação  básica  -  educação  infantil,  ensino

fundamental e ensino médio - NO ESTADO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0178/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.556/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1240 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A

ÁGUA

Mudança de finalidade para: AMPLIAR O ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA

PARA O CONSUMO HUMANO E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,

inclusive nas localidades com população inferior a duzentos habitantes, POR MEIO

DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS EM ESPAÇOS REGIONAIS LOCALIZADOS

NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO -

ÁREAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DA SECA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes,  como vem fazendo.  Essa emenda propõe explicitar  na

finalidade da Ação 1240 o atendimento a essas localidades.

------------------------------

EMENDA Nº 0182/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.559/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de nome para: Construção e estruturação de centros socioeducativos

Mudança de finalidade para: Garantir estruturas físicas adequadas ao atendimento

ao  adolescente  autor  de  ato  infracional,  por  meio  de  reformas  em  unidades  em

funcionamento e da construção de novos centros socieoeducativos, observando a

EXCEPCIONALIDADE  DA  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  PRIVAÇÃO  E  E

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, POR MEIO DA PRIORIZAÇÃO DO MEIO ABERTO E

QUALIFICAÇÃO  DA ENTRADA DO  ADOLESCENTE  NO  SISTEMA MEDIANTEA

ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE JUSTIÇA.

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0187/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.565/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  DISPONIBILIZAR  PINTAINHAS  DE  ALTO  PADRÃO  GENÉTICO  E

RAÇÕES  INICIAIS  PARA  AGRICULTORES  FAMILIARES  VISANDO  A

DISPONIBILIZAÇÃO  DE  ALIMENTOS  DE  ALTO  VALOR  PROTEICO  A  BAIXO

CUSTO,  ATRAVÉS  DA PRODUÇÃO  DE  OVOS  PARA CONSUMO  FAMILIAR  E

VENDA DE EXCEDENTES, GERANDO RENDA COMPLEMENTAR PARA FAMILIAS

RURAIS.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação proposta visa aportar recursos para oferecer aos agricultores

familiares carentes a alternativa de disporem de pintainhas de alto valor genético para

fornecerem ovos, proteína de baixo custo, para alimentação e venda de excedentes.

É uma ação de grande aceitação e procura pelos agricultores familiares.

------------------------------

EMENDA Nº 0193/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.579/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à implantação de lavouras

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS

CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A

FAMÍLIA.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação Apoio à Implantação de Lavouras objetiva distribuir sementes

de milho,feijão e sorgo para agricultores familiares carentes, é uma ação de grande
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impacto e importância e visa atender a regiões de menor IDH.

------------------------------

EMENDA Nº 0194/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.580/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança  de  finalidade  para:  PROVER  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  E

FORMAÇÃO  TÉCNICA  EM  NÍVEL  MÉDIO,  ATENDENDO  ÀS  DEMANDAS

REGIONAIS  E  MUNICIPAIS,  do  meio  urbano  e  rural,  IDENTIFICANDO  E

DIAGNOSTICANDO  TENDÊNCIAS  DO  MERCADO  DE  TRABALHO  E

NECESSIDADES  DE  MÃO  DE  OBRA  E  CONTRIBUINDO  PARA  O

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

Mudança de produto para: NOVO ALUNO ATENDIDO

------------------------------

EMENDA Nº 0200/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.591/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL e de

segurança  (OBRAS,  MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE

INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0201/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.591/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO

ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA  FÍSICA,  OPERACIONAL  e  de  segurança

(OBRAS,  MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO,

TRANSPORTES)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0203/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.592/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO e

RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM inclusão socioprodutiva dos

catadores. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E

INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS  PRÁTICAS  DE

GESTÃO  DE  RESÍDUOS  E  EFLUENTES  E  A  REABILITAÇÃO  DE  ÁREAS

DEGRADADAS E CONTAMINADAS.

Mudança  de  produto  para:  MUNICÍPIO  COM  A DISPOSIÇÃO  FINAL DE  RSU

ADEQUADA

Justificativa:  A  substituição  da  expressão  "inclusão  social"  por  "inclusão

socioprodutiva dos catadores" e a exclusão da expressão "e recuperação energética"

na Ação 1231 objetivam, no primeiro caso, valorizar o catador enquanto profissional

da  área ambiental  e,  no segundo,  impedir  que o  Estado fomente  a queima,  para
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produção  de  energia,  dos  materiais  passíveis  de  serem  reciclados,  reduzindo  a

oportunidade de ganho do catador pela diminuição da quantidade disponível desse

tipo de material.

------------------------------

EMENDA Nº 0204/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.593/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1291  -  HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE

APAC

Mudança de finalidade para: FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE

CONDENADOS  NO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  POSSIBILITANDO  UM

PERCENTUAL  MAIOR  DE  CONDENADOS  SENDO  ATENDIDOS  PELA

METODOLOGIA  APAC,  POSSIBILITANDO,  ASSIM,  UMA  HUMANIZAÇÃO  MAIS

EFICIENTE E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO

HUMANIZADO  AO  PRESO,  INVESTINDO  EM  AÇÕES  DE  NATUREZA SOCIAL,

VOLTADAS  PARA  A  RESSOCIALIZAÇÃO  POR  MEIO  DO  TRABALHO  E

ESCOLARIZAÇÃO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0211/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.600/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de finalidade para: Implementar o projeto Polícia para a Cidadania a fim

de  promover,  por  meio  das  ações  de  polícia  de  proximidade  e  de  programas

desenvolvidos no âmbito escolar, o desenvolvimento da cidadania e segurança das

comunidades com elevados índices de criminalidade violenta e em situação de risco

social.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0223/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.636/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

Mudança de finalidade para: REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS

DESTINADAS ÀS DELEGACIAS DA CAPITAL, COM PRIORIDADE PARA A DIVISÃO

DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (DOPCAD), E

DO INTERIOR DO ESTADO, com prioridade para as adaptações necessárias para o

atendimento a vítimas de violência, especialmente crianças e adolescentes.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0228/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.490/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0231/01 (ORIGINADA DA PLE Nº 1.617/2011) AUTORIA: COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
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Mudança  de  finalidade  para:  MANUTENÇÃO  E  FINANCIAMENTO  DAS

ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS

HUMANOS, com vistas a fortalecer sua atuação e possibilitar o apoio aos conselhos

municipais de direitos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0232 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - Planejamento, Gestão e Finanças

Unidade  Orçamentária:  1591  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE

DE MINAS

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS,  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0233 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS
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ESTATÍSTICOS

Ação:  ....  -  MANUTENÇÃO  DO SISTEMA ESTADUAL DE  INFORMAÇÕES  DE

SANEAMENTO - SEIS

Unidade Orçamentária: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Finalidade:  MANTER  O  SISTEMA  DE  INFORMAÇÕES  DE  SANEAMENTO

BÁSICO  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  ATUALIZADO  E  FOMENTAR  SUA

UTILIZAÇÃO.

Produto: SISTEMA ATUALIZADO

Unidade de medida: SISTEMA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0234 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -

Ação:  4151  -  CONTROLE,  FISCALIZAÇÃO  E  REGULARIZAÇÃO  AMBIENTAL

INTEGRADA

Mudança de nome para: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

------------------------------

EMENDA Nº 0235 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA -

Ação: 4210 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Mudança de produto para: PROJETO FOMENTADO

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

------------------------------
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EMENDA Nº 0236 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 027 - MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO -

Ação: 1221 - MOVIMENTO MINAS

Mudança de finalidade para: Promover a construção colaborativa de soluções para

o desenvolvimento de  Minas Gerais,  para  mobilizar  e corresponsabilizar  estado e

sociedade.

------------------------------

EMENDA Nº 0237 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 -

Ação: 2034 - SEGURANÇA NA COPA

Mudança de produto para: PLANO EXECUTADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0238 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

Ação: 1266 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0239 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto da emenda: Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

"Art. 2º - Os Anexos I e II integram esta lei nos seguintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual,

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas no Plano Mineiro de
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Desenvolvimento Integrado - PMDI;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual,

organizados por setor de governo;

§ 1º - Em atendimento ao disposto no art. 2º da Lei nº 19.573, de 11 de agosto de

2011, estão contidas no Anexo I  as metas e prioridades da administração pública

estadual  para  o  exercício  de  2012,  definidas  pelo  conjunto  dos  programas

estruturadores, elaborados em observância ao que determina o PMDI.

§ 2º - Aplica-se ao planejamento dos programas estruturadores para o exercício de

2012 o disposto no art. 35, IX, da Lei nº 19.573, de 2011.".

------------------------------

EMENDA Nº 0240 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4379 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0241 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. - O Anexo III integra esta lei na forma de incisos deste artigo e contém as

alterações introduzidas no âmbito do Poder Legislativo a serem incorporadas pelo

Poder Executivo ao texto dos Anexos I e II.".

------------------------------

EMENDA Nº 0242 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 221 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

DIGITAL -

Ação: 5026 - REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0243 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1197 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Mudança de produto para: VAGA CRIADA

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0244 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1209 - META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

Mudança de produto para: Município sem disposição de RSU em lixões

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

------------------------------

EMENDA Nº 0245 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação:  1236  -  REVITALIZAÇÃO  DAS  BACIAS  DO RIO  DOCE,  PARAOPEBA E

OUTRAS  BACIAS  E  DESENVOLVIMENTO  DOS  INSTRUMENTOS  DE  GESTÃO

DOS RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de produto para: Obra de ampliação de sistema de coleta e tratamento de

esgoto sanitário concluíd

Mudança de unidade de medida para: OBRA

------------------------------

EMENDA Nº 0246 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
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ORÇAMENTÁRIA

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação:  1196  -  CONSERVAÇÃO  E  RECUPERAÇÃO  DA  MATA  ATLÂNTICA,

CERRADO E CAATINGA

Mudança  de produto  para:  Comunidade  organizada  em  sistemas  integrados  de

gestão territorial

Mudança de unidade de medida para: COMUNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0247 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0248 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 3003 - SANEAMENTO BÁSICO - COPASA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0249 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  284  -  FOMENTO  AO  CRESCIMENTO  DAS  MICROEMPRESAS  E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS -
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Ação: 4186 - FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA

Mudança  de  finalidade  para:  aumentar  a  capacidade  competitiva  das  micro,

pequena e média empresas e cooperativas instaladas ou em processo de instalação

em minas gerais, visando a melhoria de sua inserção no mercado nacional e externo,

por meio da concessão de financiamento.

------------------------------

EMENDA Nº 0250 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  284  -  FOMENTO  AO  CRESCIMENTO  DAS  MICROEMPRESAS  E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS -

Ação: 4175 - FUNDESE GERAMINAS

Mudança de finalidade para: dar suporte creditício a micro empresa, a empresa de

pequeno  porte  e  a  cooperativa  enquadradas  em  regime  tributário  simplificado  e

diferenciado, instituído em lei federal.

------------------------------

EMENDA Nº 0251 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 277 - URBANIZE MINAS: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA -

Ação:  4503  -  APOIO  A  ELABORAÇÃO  E/OU  IMPLEMENTAÇÃO  DE

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO

Mudança de produto para: MUNICÍPIO ASSESSORADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

------------------------------

EMENDA Nº 0252 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4278 - GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------
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EMENDA Nº 0253 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação: 4507 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Mudança de produto para: TRABALHADOR ENCAMINHADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0254 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1086 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0255 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1087 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0256 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4588 - GESTÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP
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Mudança  de  produto  para:  ESCOLA  COM  PLANO  IMPLEMENTADO  E

MONITORADO

Mudança de unidade de medida para: ESCOLA

------------------------------

EMENDA Nº 0257 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1044 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP 2

Mudança  de  produto  para:  ESCOLA  COM  PLANO  IMPLEMENTADO  E

MONITORADO

Mudança de unidade de medida para: ESCOLA

------------------------------

EMENDA Nº 0258 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1011 - PROFESSOR DA FAMÍLIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0259 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de produto para: UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E

AO EMPREGADOR COM METODOLOGIA IMPLANTADA

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------
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EMENDA Nº 0260 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4590 - SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de produto para: ALUNO AVALIADO

Mudança de unidade de medida para: ALUNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0261 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4591 - SIMAVE - ENSINO MÉDIO

Mudança de produto para: ALUNO AVALIADO

Mudança de unidade de medida para: ALUNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0262 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 036 - TRAVESSIA -

Ação: 1093 - TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0263 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 036 - TRAVESSIA -
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Ação: 1097 - TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0264 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária:  2461 -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0265 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária:  2461 -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E
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PAGAMENTO  DOS  RESPECTIVOS  ENCARGOS  SOCIAIS  E  AUXÍLIOS,

CONFERINDO  CONDIÇÕES  ADEQUADAS  AO  CUMPRIMENTO  DAS

ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0266 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 279 - GESTÃO METROPOLITANA

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  AGÊNCIA  DE

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Unidade Orçamentária:  2461 -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Finalidade:  IMPLANTAR  E  MANTER  AS  ATIVIDADES  DE  PLANEJAMENTO,

ASSESSORIA E  REGULAÇÃO URBANA OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO

INTEGRADO  DA REGIÃO  METROPOLITANA DO  VALE  DO  AÇO,  E  APOIAR  À

EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

Produto: AGÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA

Unidade de medida: AGÊNCIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 490.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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------------------------------

EMENDA Nº 0267 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: ....  -  PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA

POBREZA

Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Unidade Responsável: 4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo: ERRADICAR A MISÉRIA E A EXTREMA POBREZA, MEDIANTE AÇÕES

SOCIAIS  QUE  GARANTAM  A  EMANCIPAÇÃO  SOCIAL  E  CIDADÃ  DOS

SEGMENTOS  MAIS  VULNERÁVEIS  DA SOCIEDADE  MINEIRA,  PROMOVENDO

MAIOR INCLUSÃO E JUSTIÇA SOCIAL.

Objetivos Estratégicos:

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

Resultados Finalísticos:

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - PNAD/IBGE

- PROPORÇÃO DE POBRES

Ação: ....  -  PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À MISÉRIA E À EXTREMA

POBREZA

Unidade Orçamentária: 4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

Finalidade:  MELHORAR  AS  CONDIÇÕES  DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL,

HABITAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, ACESSO À ÁGUA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E

PROMOÇÃO  DA  MELHORIA  DO  PADRÃO  DE  VIDA,  GERANDO  NOVAS

OPORTUNIDADES  DE  TRABALHO  E  EMPREGO  E  O  REFORÇO  DA RENDA

FAMILIAR.

Produto:  AÇÃO  DE  ERRADICAÇÃO  DA MISÉRIA E  DA EXTREMA POBREZA

PROMOVIDA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 11.713.636,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0268 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA -

Ação: 1271 - MINAS LEGAL

Mudança  de  unidade  orçamentária  para:  4571  -  FUNDO  ESTADUAL PARA A

CIDADANIA FISCAL MINEIRA

------------------------------

EMENDA Nº 0269 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA -

Ação: 1300 - IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL VIRTUAL

Mudança de nome para: IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL

------------------------------

EMENDA Nº 0270 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - AÇÕES EDUCACIONAIS EM SAÚDE

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  CAPACITAR,  QUALIFICAR,  FORMAR  E  ESPECIALIZAR  OS

PROFISSIONAIS  E  GESTORES  DA  SAÚDE,  NOS  DIVERSOS  NÍVEIS  DE

ESCOLARIDADE,  VISANDO  AO  FORTALECIMENTO  E  À  MELHORIA  DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ( SUS).

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0271 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  DESENVOLVER,  PRODUZIR  E  DISTRIBUIR  MEDICAMENTOS

VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL

DE  MEDICAMENTOS  ESTRATÉGICOS  E  IMUNIZAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  DA

SAÚDE.

Produto: MEDICAMENTO/ VACINA PRODUZIDO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0272 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E

PAGAMENTO  DOS  RESPECTIVOS  ENCARGOS  SOCIAIS  E  AUXÍLIOS,
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CONFERINDO  CONDIÇÕES  ADEQUADAS  AO  CUMPRIMENTO  DAS

ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão devida à necessidade tornar mais transparente o plano e mais

acertado o programa de governo.

------------------------------

EMENDA Nº 0273 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA

FUNDAÇÃO  HEMOMINAS  GARANTINDO  A  EXECUÇÃO  DAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS  NA  ÁREA  DE  HEMOTERAPIA  E  HEMATOLOGIA;  OFERTAR

HEMOCOMPONENTES  E  HEMODERIVADOS  DE  BOA QUALIDADE E  DENTRO

DOS  PARÂMETROS LEGAIS  EXIGIDOS,  ADEQUANDO À  DEMANDA DA REDE

PÚBLICA  E  CONTRATANTES;  REALIZAR  ATENDIMENTO  EM  AMBULATORIAL

PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E

HEMOGLOBINOPATIAS NA BUSCA DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE

DE VIDA ;  E  PERMITIR  A COLETA,  PROCESSAMENTO,  ARMAZENAMENTO E

DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA

QUALIDADE  TÉCNICA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  DE  ALTA

COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS.
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Produto: MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0274 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS,  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO  -  ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão devida à necessidade de tornar mais transparente o plano e

mais acertado o programa de governo.

------------------------------

EMENDA Nº 0275 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA
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Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  E  AMBULATORIAL  DE

CLÍNICA  MÉDICA,  CIRURGIA  GERAL,  ORTOPEDIA,  PEDIATRIA,  MEDICINA

INTENSIVA, BEM COMO ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE

ALTO RISCO, COM OBJETIVO DE GARANTIR A SAÚDE DOS PACIENTES DO SUS

QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de medida: PACIENTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0276 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA

Ação: .... - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  E  AMBULATORIAL  AOS

DEPENDENTES  QUÍMICOS  E  SEUS  FAMILIARES:  ORIENTAR/INFORMAR  A

COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE,

QUALIDADE  DE  VIDA E  DE  PREVENÇÃO  AO  USO  E  ABUSO  DE  ÁLCOOL,

TABACO E OUTRAS DROGAS, NO INTUITO DE DIMINUIR A VULNERABILIDADE

INDIVIDUAL E SOCIAL.

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A inclusão é devida à necessidade de tornar mais transparente o plano

e mais acertado o programa de governo.

------------------------------

EMENDA Nº 0277 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA

E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE,

OFERECENDO  AOS  ALUNOS  A  EXPERIÊNCIA  NECESSÁRIA  A  PRÁTICA

PROFISSIONAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Unidade de medida: ATENDIMENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

EMENDA Nº 0278 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto  da  emenda:  ALTERE-SE  OS  INDICADORES  E  METAS  DA  REDE  DE

DEFESA E SEGURANÇA PARA:

INDICADOR



1706
____________________________________________________________________________

1.  TAXA  DE  CRIMES  VIOLENTOS  (POR  100  MIL  HABITANTES)  FONTE:

FJP/NESP

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

296,1* (2010) 244 197 161

2. TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES) FONTE: FJP/NESP

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

15,9* (2010) 12 9,7 8,2

3.  TAXA DE  MORTALIDADE  POR  ACIDENTES DE  TRÂNSITO (POR  100  MIL

HABITANTES) FONTE: DATASUS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

19,3 (2009) 7,2 14,3 12,7

4. PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO -

FONTE: CRISP/UFMG

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

51,2% (2009) 48,80% 46,20% 44,20%

5. TAXA DE MORTALIDADE POR USO DE DROGAS (POR 100 MIL HABITANTES)

FONTE: DATASUS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

6,2 (2010) 5,5 3,5 2,8

6. ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM) FONTE:

SEDS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

71,6 (2009) 73,5 76 80

7.  GRAU  DE  CONFIANÇA  NO  ATENDIMENTO  POLICIAL  E  CORPO  DE

BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO) FONTE: SEDS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

68% (2009) 72% 75% 80%

8.  TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL

HABITANTES) FONTE: DATASUS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

38,9 (2009) 26 20 16



1707
____________________________________________________________________________

(*)Estimativa Preliminar.

Justificativa: Necessidade de adequação das informações apresentadas no PPAG

conforme o PMDI.

------------------------------

EMENDA Nº 0279 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto da emenda: No programa 025 Cultivar,  nutrir  e educar,  na UO 1631, cujo

indicador  é  percentual  de  municípios  atendidos  pelo  programa  (%),  alteração  de

índice projetado:

2012: de 6 para 10,51

2013: de 30,3 para 22,52

2014: de 60,6 para 31,53

2015: de 100 para 40,54

Justificativa:  Unificar  a  quantidade de municípios  atendidos  pelo  programa para

todos os projetos  e processos em 35 municípios em 2012,  em 75 municípios  em

2013, em 105 municípios em 2014 e em 135 municípios em 2015.

------------------------------

EMENDA Nº 0280 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação:  4107  -  MODELAGEM  E  IMPLANTAÇÃO  DA REDE  DE  ATENÇÃO  EM

SAÚDE MENTAL

Mudança  de  finalidade  para:  MODELAGEM  E  IMPLANTAÇÃO  DA  REDE  DE

ATENÇÃO  EM  SAÚDE  MENTAL DO ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  VISANDO À

MAIOR ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

SAÚDE MENTAL E À MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS

PRESTADOS, em especial aqueles voltados aos usuários de álcool e outras drogas.

Transferência  da  ação  para  o  programa:  44  -  REDES  INTEGRADAS  DE

SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa:  Pretende-se transferir  a  ação 4107 -  Modelagem e Implantação da

Rede de Atenção em Saúde Mental - do programa associado 237 - Atenção à Saúde
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para o programa estruturador  044 -  Redes Integradas de Serviço de Saúde ,  por

entender que o tratamento do usuário de drogas deve ser objeto de uma intervenção

mais  efetiva do Estado.  Portanto, a ação deve ser apresentada no âmbito de um

programa estruturador e não programa associado. Além disso, sugere-se a mudança

de finalidade da ação com a inclusão do atendimento aos usuários de álcool e outras

drogas.

A alteração proposta visa a garantir o alinhamento entre as peças de planejamento

orçamentário do Estado, uma vez que foi incorporada ao PMDI a atenção ao usuário

de ácool e drogas, como estratégia prioritária da rede de Atenção à Saúde .

------------------------------

EMENDA Nº 0281 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  108  -  REDE  DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  ORIENTADA PELO

MERCADO -

Ação: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Mudança  de  finalidade  para:  GARANTIR  A  FUNCIONALIDADE  DA REDE  DE

CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS E TELECENTROS,  COM FOCO NA

DISSEMINAÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  BUSCANDO  A  CONSTRUÇÃO  DE

PARCERIAS COM VISTAs À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A

CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA e sua ampliação por meio da

oferta de vagas de educação à distância no ensino superior, inclusive o tecnólogo.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0282 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto da emenda: Onde se lê: Rede de Tecnologia e Inovação, leia-se: Rede de

Ciência, Tecnologia e Inovação

Onde se lê: Rede de Desenvolvimento Integrado, Eficiente e Eficaz, leia-se: Rede

de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz.
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Onde se lê: Rede de Atendimento em Saúde, leia-se: Rede de Atenção em Saúde.

Justificativa: Compatibilização com a terminologia utilizada no PMDI.

------------------------------

EMENDA Nº 0283 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto  da  emenda:  ALTERE-SE  ESTRATÉGIAS  DA  REDE  DE  DEFESA  E

SEGURANÇA PARA:

PARA  QUE  OS  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  DA  REDE  DE  DEFESA  E

SEGURANÇA SEJAM ALCANÇADOS, O GOVERNO E A SOCIEDADE DEVERÃO

CONCENTRAR OS SEUS MELHORES ESFORÇOS E RECURSOS NA EXECUÇÃO

DAS SEGUINTES ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS:

1. CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL,

DEFENSORIA PÚBLICA, SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO E CORPO DE

BOMBEIROS  MILITAR,  COMPARTILHANDO  FORMAÇÃO  E  QUALIFICAÇÃO

CONTINUADA, BANCOS DE DADOS, MÉTODOS DE GESTÃO, INFORMAÇÕES E

CONHECIMENTOS.

2.  MODERNIZAR AS TÉCNICAS DE GESTÃO E AUMENTAR A INTEGRAÇÃO

DOS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVO E PRISIONAL, DE FORMA A ROMPER COM

CICLO VICIOSO DA CRIMINALIDADE JUVENIL E GARANTIR SAÚDE, EDUCAÇÃO

E TRABALHO AO PRESO, TENDO EM VISTA A SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL.

3.  CONSOLIDAR E DISSEMINAR PROJETOS FOCADOS NA PREVENÇÃO DA

VIOLÊNCIA E  DOS SINISTROS NO MEIO  URBANO,  PARTICULARMENTE NAS

ÁREAS DE MAIOR RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

4.  AUMENTAR  A  EFETIVIDADE  DAS  POLÍTICAS  SOBRE  DROGAS,  COM

ÊNFASE NA INTERVENÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS PROPÍCIOS AO TRÁFICO

E AO CONSUMO.

5.  PROMOVER  ATIVIDADES  DE  EDUCAÇÃO,  CONSCIENTIZAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

Justificativa: Necessidade de adequação das informações apresentadas no PPAG

conforme o PMDI.

------------------------------
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EMENDA Nº 0284 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Texto da emenda:  ALTERE-SE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA REDE DE

DEFESA E SEGURANÇA PARA:

-  REDUZIR  AS  INCIDÊNCIAS  DE  VIOLÊNCIA,  DE  CRIMINALIDADE  E  DE

DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

-  INTEGRAR  AS  ÁREAS  DE  RISCO  À  DINÂMICA  DAS  CIDADES,

PRINCIPALMENTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH)

- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

- REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Justificativa: Necessidade de adequação das informações apresentadas no PPAG

conforme o PMDI.

------------------------------

EMENDA Nº 0285 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2456  -  REMUNERAÇÃO  DE  SERVIDORES  DA  ATIVA  E  ENCARGOS

SOCIAIS

Mudança de finalidade para: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA

ATIVA, com garantia de revisão anual dos vencimentos e proventos, E PAGAMENTO

DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA

DA

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A

EXECUÇÃO  DE  ATIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  NECESSÁRIAS  AO

FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Justificativa: Alteração de finalidade da Ação 2456 da UO 1031 - Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais -, incluindo a referência à viabilização de revisão anual

dos vencimentos e proventos. Ressalte-se que os recursos para financiamento da

revisão anual deverão ser oriundos de remanejamento interno do Tribunal de Justiça

durante a execução orçamentária.



1711
____________________________________________________________________________

------------------------------

EMENDA Nº 0286 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1029 -  PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0287 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0288 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 160 - GESTÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS -

Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0289 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 212 - MINAS ESPORTE -

Ação: 1173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0290 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA -

Ação:  1186  -  GERAÇÃO  SAÚDE  -  PROMOÇÃO  DO  HÁBITO  DA  PRÁTICA

ESPORTIVA, ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS E DE LAZER

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0291 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0292 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1219 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0293 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS 
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Ação:  1259  -  MINAS  PATRIMÔNIO  VIVO  -  PROJETO  DE  PROTEÇÃO  AO

PATRIMÔNIO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0294 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0295 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0296 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------
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EMENDA Nº 0297 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0298 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0299 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0300 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  210  -  GERAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  E  DE  TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA -

Ação:  4021  -  DESENVOLVIMENTO  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  E

AGROINDUSTRIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0301 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0302 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4058  -  PROTEÇÃO  DA BIODIVERSIDADE  E  DESENVOLVIMENTO  DA

PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0303 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA -

Ação: 4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS

MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0304 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
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ORÇAMENTÁRIA

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0305 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0306 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0307 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4182 - POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no



1717
____________________________________________________________________________

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0308 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4202 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0309 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4208 - VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0310 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

Ação: 4224 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES

DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0311 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0312 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  202  -  ESTÍMULO  AO  DESENVOLVIMENTO  PRODUTIVO  E  À

INOVAÇÃO -

Ação:  4268  -  POLÍTICA  DE  INCENTIVO  À  INOVAÇÃO  E  PROMOÇÃO  DA

COMPETITIVIDADE NO ESTADO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0313 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação:  4363  -  PROMOÇÃO  DO  TURISMO,  DESENVOLVIMENTO  E  APOIO  A

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0314 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação:  4369  -  REGIONALIZAÇÃO  DO  TURISMO  E  FORTALECIMENTO  DAS

INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0315 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0316 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0317 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0318 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -
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Ação: 4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0319 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO

Ação: 4423 - EVENTOS E INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0320 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 157 - FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS -

Ação: 4444 - PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0321 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

Ação: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS

À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------
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EMENDA Nº 0322 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  195  -  CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS -  MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM -

Ação:  4472  -  PRODUTIVIDADE,  QUALIDADE  E  COMPETITIVIDADE  DE

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0323 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação: 4480 - INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0324 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0325 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 277 - URBANIZE MINAS: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA -
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Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0326 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0327 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação: 4530 - INSERÇÃO DO TRABALHADOR QUALIFICADO NO MERCADO DE

TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0328 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação: 4532 - CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------
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EMENDA Nº 0329 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4554 - APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0330 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

Ação: 4581 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0331 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação: 4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICIPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 0332 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação: 4670 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

------------------------------

EMENDA Nº 333 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa:  701  –  Apoio  à  Administração  Pública  -  Ação:  2002  –  Planejamento,

Gestão e Finanças

Mudança de regionalização para compatibilizar com a recomposição da dotação de

reserva de contingência para o orçamento de 2012.

------------------------------

EMENDA Nº 334 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 147 – Gestão Fiscal, Contábil  e Financeira do Estado - Ação: 1089 –

Tecnologia da Informação – Excelência da Gestão Fiscal

Mudança de regionalização para compatibilizar com a recomposição da dotação de

reserva de contingência para o orçamento de 2012.

------------------------------

EMENDA Nº 335 AUTORIA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

Programa: 147 – Gestão Fiscal, Contábil  e Financeira do Estado - Ação: 4529 –

Manutenção do Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi-MG

Mudança de regionalização para compatibilizar com a recomposição da dotação de

reserva de contingência para o orçamento de 2012.

------------------------------

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - João

Vítor Xavier - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  68,  inciso  III,  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  mineira,  o  Governador  do  Estado



1725
____________________________________________________________________________

encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 125 /2011, o projeto de lei em

epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado para o exercício de 2012.

Publicado em 6/10/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta  Comissão para receber

parecer, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204

do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° d o art. 204, foi concedido prazo

de  20  dias  para  a  apresentação  de  emendas,  que  foi  prorrogado  por  acordo do

Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 537 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e as emendas

apresentadas.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  orçamentária  anual  –  Ploa  –  em  análise  foi  elaborado  em

consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei n° 19.573, de

11/8/2011 –, observados os dispositivos constitucionais, a Lei Complementar Federal

n° 101, de 4/5/2000, e a Lei Federal n° 4.320, de 1 7/3/64.

Quadro Geral da Receita e da Despesa

O  Ploa  estima  a  receita  em  R$51.480.548.077,00  e  fixa  a  despesa  em  igual

montante.  Em  valores  nominais,  estima-se  um crescimento de 14,40% na receita

estimada de 2012 em relação à de 2011.

Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a programação

deverá  ser  compatível  com a  meta  de  superávit  primário  constante  no  Anexo de

Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, estimada em R$3,2 bilhões, em

valores correntes, parâmetro central para a realização das despesas de custeio e de

investimento ao longo da execução orçamentária para 2012. Vale salientar que, com

o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a autorização na lei orçamentária não

garante, por si só, as despesas com pessoal, que passam a depender da Receita

Corrente Líquida – RCL –, nem as despesas com custeio e investimento, que passam

a depender da meta de resultado primário aprovada por esta Casa.

Receita prevista
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No tocante  à  análise  da  estrutura  geral  das  receitas,  observa-se,  no  Quadro  1

abaixo, que, dos R$51,480 bilhões de receita previstos para 2012, apenas 52,81%

(R$27,187 bilhões) são recursos ordinários livres do Estado. As receitas restantes,

como  a  alienação  de  ativos,  as  transferências  da  União,  as  transferências

multigovernamentais,  as  transferências  de  convênios  e  as  transferências

constitucionais aos Municípios, referem-se a recursos vinculados, o que demonstra o

elevado grau de rigidez orçamentária, que se traduz no reduzido poder discricionário

de alocação de recursos por parte do Estado.

Quadro 1

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO – ORÇAMENTO FISCAL

*  -  O  quadro  contendo  o  Demonstrativo  Consolidado  -  Orçamento  Fiscal  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Fonte: Projeto de Lei nº 2.521/11 – Volume I

A receita  tributária  representa  74,12%  da  receita  total  do  Estado  e  tem  como

principal componente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

– (82,63% da receita tributária),  cuja previsão inicial  foi  baseada na estimativa de

arrecadação para o exercício de 2011, acrescida das variações anuais previstas da

taxa de inflação com base no IPCA (4,5%) e do crescimento do Produto Interno Bruto

– PIB (5,0%). Em valores nominais, estima-se um crescimento de 12,02% na receita

tributária estimada para 2012 em relação à de 2011.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos repasses da

União relativos ao Fundo de Participação dos Estados, à quota-parte da Contribuição

do Salário-Educação, à quota-parte de compensação de perda do ICMS/exportação,

à  quota-parte  do  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  Exportados,  às

transferências  de  recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde  e  à  quota-parte  da

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico–Cide. As transferências da União

contribuem com 12,14% da receita total.

As receitas  de capital  somam R$1,208 bilhão e representam 2,35% do total  da

receita  prevista.  As  operações  de  crédito,  a  amortização  de  empréstimos  e  as

transferências de convênios são seus principais componentes.
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Despesa Fixada

Como se pode observar no Quadro 2 abaixo, dos R$ 51,480 bilhões da despesa

fixada,  87,73% são  despesas  correntes,  11,27% despesas  de  capital  e  1,00%  é

destinado à Reserva de Contingência.

No grupo das despesas correntes, as despesas com pessoal e encargos sociais

são as  mais  representativas,  correspondendo a  43,09% da despesa fiscal  total  e

49,12% das despesas correntes. Conforme disposto no Anexo de Metas Fiscais da

Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, a projeção dessa despesa foi realizada com

base na folha de abril de 2011, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. A esse

valor  foram agregados  recursos  destinados aos reajustes  autorizados,  bem como

aqueles  necessários  à  cobertura  de  despesas  decorrentes  do  preenchimento  de

cargos por concurso público.

Em valores nominais, observa-se para 2012 um crescimento de 14,58% dos gastos

com pessoal e encargos sociais em relação à despesa orçada de 2011. Em termos

percentuais,  a  participação  desse  grupo  na  despesa  total  do  Estado  passou  de

43,03% em 2011 para 43,09% em 2012.

Entre as despesas correntes, encontram-se ainda os juros e encargos da dívida (R$

2,712 bilhões), as transferências constitucionais aos Municípios (R$9,692 bilhões) e a

rubrica  “outras  despesas  correntes”,  no  valor  de  R$10,572  bilhões,  destinada

basicamente ao custeio operacional dos órgãos e entidades da administração pública

estadual.  Juntos, os gastos nessas três rubricas representam 44,64% da despesa

total estimada fixada para 2012.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os investimentos

gerais  do  Estado,  no  valor  de  R$2,978  bilhões,  inferior  em  5,52%  à  previsão

orçamentária  para  o  exercício  anterior.  O  quadro  2–A revela  uma  redução  na

capacidade de investimento do Estado, representando 5,79% do total da despesa

fiscal em 2012 contra 7,01% em 2011 e 9,01% em 2010. Os outros componentes da

despesa de capital são as inversões financeiras, que somam R$1,432 bilhão, sendo

93,03% desse total reservados para os fundos. A amortização da dívida está fixada

em R$1,392 bilhão, sendo 95,68% relativos à dívida contratada interna.

A Reserva de Contingência está fixada em R$513,754 milhões, equivalente a 1,31%
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da RCL. Esse montante atende, portanto, ao limite mínimo de 1,0% estabelecido na

Lei de Diretrizes Orçamentárias para essa rubrica.

Quadro 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

* - O quadro contendo o Demonstrativo da Despesa Orçamentária para o Exercício

de 2012 foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Quadro 2–A

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

2010 - 2012 

*  -  O quadro contendo o Demonstrativo da Evolução da Despesa por Categoria

Econômica 2010-2012 foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Em relação ao cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF –, os R$18,738 bilhões de despesa fixada para gastos

com pessoal e encargos sociais para 2012, já ajustada às determinações da LRF,

representam 47,96% da RCL estimada para o exercício, como pode ser observado no

quadro 2–B.

Cabe ressaltar, no entanto, que o cálculo da despesa de pessoal, para efeito da

apuração do limite da LRF, já reflete a alteração promovida pela Portaria Conjunta nº

2,  de agosto de 2010,  editada pela Secretaria  do Tesouro Nacional  – STN. Essa

portaria autoriza excluir do montante da despesa com pessoal os recursos recebidos

pelo  Regime  Próprio  de  Previdência  do  Servidor,  decorrentes  da  realização  de

aportes periódicos do Tesouro para a amortização de déficit atuarial desse regime,

com o  objetivo  de equilibrar  o  plano de previdência  do ente da Federação.  Essa

alteração permitiu uma redução substancial no valor apurado a título de despesa de

pessoal para efeito do cumprimento do limite imposto pela LRF.

Quadro 2– B

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA – RCL

* - O quadro contendo o Demonstrativo da Participação da Despesa de Pessoal na

Receita  Corrente  Líquida  -  RCL  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

16.12.2011.
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As “despesas incomprimíveis” – assim entendidas as despesas que não podem ser

reduzidas em decorrência de repartições ou vinculações constitucionais das receitas,

ou de difícil redução em função de sua essencialidade  – somam R$45,873 bilhões

(89,11% da despesa total). Esse número demonstra o excessivo engessamento do

orçamento e as consequentes dificuldades para a eliminação de possíveis déficits

nominais no decorrer da execução orçamentária de 2012, bem como para a alocação

de  recursos  para  novas  ações  (10,89%  do  total  do  orçamento  fiscal),  conforme

mostra o quadro 2–C.

Quadro 2–C

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INCOMPRIMÍVEIS

* - O quadro contendo as Despesas Orçamentárias Incomprimíveis foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Benefícios Fiscais

As  concessões  do  grupo  de  benefícios  heterônomos  –  benefícios  aprovados

nacionalmente, independentemente da decisão das unidades federadas – destacam-

se  como o  item  de  maior  peso  no total  das  desonerações  fiscais.  O  volume de

concessões  desse  grupo  (R$4,748  bilhões)  em  relação  às  receitas  corrente  e

tributária previstas para 2012 representa 8,48% e 12,44%, respectivamente, sendo as

perdas com o Simples Nacional e a decorrente da desoneração das exportações –

Lei Kandir – as mais relevantes.

Considerando os benefícios  concedidos dentro da prerrogativa do poder  público

estadual no exercício de sua competência (isenções, anistias e outros benefícios de

natureza tributária), o demonstrativo regionalizado do efeito da renúncia fiscal sobre o

orçamento de 2012 demonstra, de forma separada, os novos benefícios (aprovados

ou prorrogados a partir de 2011, com impactos previstos para 2012) e as renúncias

preexistentes (benefícios fiscais consolidados anteriormente ao exercício de 2011 que

repercutirão em 2012).

Tais benefícios representam ações do poder público com o objetivo de estimular a

redução de preços de bens de consumo para a população e proteger determinadas

cadeias produtivas e de prestação de serviços em situação de vulnerabilidade contra

ações predatórias de natureza fiscal por parte de outras unidades federativas.
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A estimativa  de  renúncia  fiscal  decorrente  dos  novos  benefícios  soma  R$466

milhões,  o  que  corresponde  a  0,83%  da  receita  corrente  e  a  1,22%  da  receita

tributária estimadas para 2012.

Já  as  renúncias  preexistentes  somam  R$2,910  bilhões  e  correspondem  a,

respectivamente, 5,20% e 7,63% das receitas corrente e tributária.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

No tocante ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

estão  previstos  recursos da  ordem de R$8,315  bilhões,  oriundos basicamente  da

geração  de  caixa  das  próprias  empresas  ou  de  operações  de  crédito  por  elas

contratadas. Observa-se para 2012 um crescimento de R$2,316 bilhões em relação

ao investimento orçado em 2011.

A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, a Cemig Distribuição S.A., a

Cemig Geração e Transmissão S.A. e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais

– Copasa  – destacam-se como as empresas com maiores investimentos, dirigidos

para  projetos  de  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica  e

abastecimento de água, sistema de esgoto e saneamento ambiental, representando

95,53% do total do orçamento de investimento das empresas controladas.

Quadro 3

INVESTIMENTOS POR EMPRESA

* - O quadro contendo os Investimentos por Empresa foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 16.12.2011.

Análise da Despesa por Função da Administração

A análise percentual da despesa orçamentária fixada em relação à receita prevista

para 2012, cujos dados estão no Quadro 4, indica que, excluída a função Encargos

Especiais (27,50%), que inclui o pagamento de juros da dívida, as funções com maior

peso  na  composição  da  despesa  são  Previdência  Social  (19,50%),  Educação

(12,70%), Saúde (11,19%) e Segurança Pública (9,06%).

A comparação com os exercícios anteriores mostra o incremento substancial nos

gastos com as funções de Educação, Previdência Social e Saúde, que apresentaram

crescimento  de  12,7%,  19,5%  e  11,2%,  respectivamente,  em  relação  à  despesa

realizada em 2011.
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Na Saúde, dos R$5,7 bilhões de recursos previstos, R$2,7 bilhões estão alocados

na Assistência Hospitalar  e Ambulatorial  e R$662 milhões no Suporte Profilático e

Terapêutico.

Na função Educação, dos R$6,5 bilhões de recursos previstos, R$3,9 bilhões estão

alocados no Ensino Fundamental (27,62% superiores ao valor autorizado para 2011)

e R$1,074 bilhão está alocado no Ensino Médio.

Por outro lado, algumas funções tiveram redução de recursos quando comparamos

a  previsão  para  2012  com  os  anos  anteriores,  dentre  as  quais  se  destacam:

Segurança Pública, Habitação e Transporte.

Quanto à função Segurança Pública, cabe ressaltar que a redução de recursos se

deve à não inclusão, nessa função, dos gastos referentes à previdência dos policiais

e  bombeiros  militares,  que  passaram  a  ser  classificados  na  função  Previdência

Social.

Com base nos demonstrativos do Volume 1 da proposta orçamentária, observa-se

que os recursos previstos nas funções Educação (28,96%) e Saúde (14,12%), bem

como nas ações de Amparo e Fomento à Pesquisa (1%), estão em conformidade com

as  exigências  da  Constituição  do  Estado  e  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,

relativas à aplicação mínima de recursos nas referidas áreas.

Quadro 4

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - % SOBRE A RECEITA EFETIVA DO

EXERCÍCIO

* - O quadro contendo a Despesa Orçamentária por Função - % sobre a Receita

Efetiva do Exercício foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Dívida Pública

As  despesas  com  amortização  e  serviço  da  dívida  estão  orçadas  em  R$4,105

bilhões e representam 7,97% da despesa orçamentária total. A amortização consome

R$1,392 bilhão, representando 24% das despesas de capital, e o serviço da dívida -

juros e outros encargos -, R$2,712 bilhões ou 6% das despesas correntes.

Considerações Finais

Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a apresentação

de emendas parlamentares e a escassez de recursos ordinários livres, procedeu-se a



1732
____________________________________________________________________________

um amplo acordo para se estabelecerem as prioridades de cada Deputado.  Cabe

salientar que as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas serão

identificadas, na modalidade de aplicação, com o código 99, de utilização exclusiva

do Poder Legislativo, e, no identificador de procedência e uso, com o código 8, sendo

as da Comissão de Participação Popular identificadas com o código 4.

Cumpre ressaltar que as Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e

de Participação Popular desta Casa promoveram audiências públicas com o objetivo

de discutir  o  Projeto de Lei do Plano Plurianual  de Ação Governamental  – PPAG

2012/2015  –  com  a  sociedade,  bem  como  de  colher  sugestões  para  o  seu

aprimoramento.  Esse  processo  resultou  na  apresentação,  pela  Comissão  de

Participação Popular, de 25 emendas à LOA.

Apresentamos  diversas  subemendas  às  emendas  dos  parlamentares,  com  o

objetivo de atender às solicitações por eles apresentadas.

Apresentamos também algumas emendas solicitadas pelo Poder  Executivo para

adequação da proposta orçamentária encaminhada.

Finalmente, apresentamos emenda para recomposição do limite mínimo fixado pela

LDO para a dotação Reserva de Contingência, de 1% da Receita Corrente Líquida,

uma  vez  que,  para  facilitar  o  processo  de  apresentação  das  emendas  pelos

parlamentares, adotamos o procedimento de indicar essa dotação como fonte para

dedução.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.521/2011, em

turno único, com as Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73,

74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 142,

143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,

177, 180, 181, 182, 183, 184, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215,

216, 218, 221, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
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240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,

257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,

277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294,

295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 364, 365, 366,

367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 377, 382, 383, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395,

396, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,

417, 418, 419, 420, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,

456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,

474, 476, 478, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495,

496, 497 apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 514, 515, 516, 517,

518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535,

536, 537 apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas nºs

415 e 416 apresentadas pela Comissão de Edução, Ciência e Tecnologia; com as

Emendas nºs 538 a 613 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 30, 132, 136, 185,

291 apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 24, 25, 26,

27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56,

66, 67, 68, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 97, 98, 131, 133, 134, 135, 178, 179, 186, 187,

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 212, 213,

217, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 266, 267, 268, 296, 310, 311, 312, 313, 314, 315,

316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,

333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,

350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 374, 375, 376,

378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 392, 397, 398, 421, 422, 423, 424, 425, 426,

427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 473,

475, 477, 479, 484, 490, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,

510, 511, 512, 513, 534.

As Emendas nºs 30, 132, 136, 185, 291 ficam prejudicadas pela aprovação das

respectivas subemendas.

A Emenda nº 20 foi retirada pelo autor.

É necessário destacar que as Emendas nºs 575 a 612 foram apresentadas para

compatibilizar o Orçamento com o PPAG.



1734
____________________________________________________________________________

____________________________

Emenda de despesa: 30 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 132 Subemenda 1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4506 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 136 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 185 Subemenda 1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1251  -  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  1283 -  Polícia  para  Cidadania-  Destinação  de  Recursos  para

Ampliar a Ação do Proerd em Todo o Estado. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 291 Subemenda 1
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4182 - Políticas e Ações Especializadas em Saúde- Recurso para

Reprodução Assistida (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 538

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  4082 -  Rede  Complementar  de  Suporte  Social  e  Atenção  ao

Dependente  Químico:  Prevenção  e  Tratamento  do  Consumo  de  Álcool  e  Outras

Drogas (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 539

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Convivência na Diversidade (despesas correntes)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 540

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4561 - Fundo de Erradicação da Miséria

Objeto do Gasto: - Promoção de Ações de Combate à Miséria e à Extrema Pobreza

(despesas correntes)

Valor: R$ 11.713.636,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 541

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00



1736
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 542

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 543

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4506 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 544

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 545

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 546
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 547

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 548

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  4391  -  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  (despesas

correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 549

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1581  -  Secretaria  de  Estado de Trabalho  e

Emprego

Objeto  do  Gasto:  4530  -  Inserção  do  Trabalhador  Qualificado  no  Mercado  de

Trabalho (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 550

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: 4601 - Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 551

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 552

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 553

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 554

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 555
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1471  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4506 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 556

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  4171  -  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 557

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1481  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à

Área de Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 558

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1481  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à

Área de Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 559
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 560

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 561

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 7.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 562

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 6.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 563

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais (despesas de capital)
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Valor: R$ 7.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 564

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 8° o segui nte inciso:

“VII – as adequações de fontes de recursos para fins de atendimento a alterações

na legislação.”

____________________________

Emenda de despesa: 565

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais-  Construção,  Ampliação e Reforma das Escolas de Educação

Básica da Fundação Helena Antipoff. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 566

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto  do  Gasto:  1107  -  Construção,  Ampliação  e  Reforma  de  Equipamentos

Públicos Municipais- Construção de 12 Salas de Aula para Cursos Universitários da

Fundação Helena Antipoff. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 567

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1461  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico

Objeto do Gasto: 4472 - Produtividade, Qualidade e Competitividade de Pequenas

e Médias Empresas de Minas Gerais - Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica
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para  Suporte  ao  Armazenamento  e  Comercialização  de  Flores  do  Município  de

Barbacena. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 568

Unidade Orçamentária  Beneficiada:  1011 -  Assembleia Legislativa  do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: 2009 - Direção Administrativa (despesas de capital)

Valor: R$ 20.987.247,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de texto: 569

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:

"Art. 9º - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas Gerais  -  Fundhab -  até  o limite  de  10% (dez por  cento)  da

despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do -caput- do art.

62 da Constituição do Estado.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o -caput- deste artigo utilizarão como

fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias

do  próprio  orçamento  suplementado  e  serão  abertos  por  regulamento  próprio  da

Assembleia  Legislativa,  que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas

discriminações da despesa previstas nos incisos III a XI do -caput- do art. 16 da Lei nº

19.573, de 11 de agosto de 2011.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  nº  19.573,  de  2011,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  -caput-  deste  artigo  e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de

regulamento da Assembleia Legislativa.

§ 3º - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de
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publicação do regulamento, para as providências necessárias.".

____________________________

Emenda de texto: 570

Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  "Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  compatibilizar  as  alterações

decorrentes  das  emendas  parlamentares  constantes  no  Anexo  IV  com  o  Plano

Plurianual de Ação Governamental PPAG.".

____________________________

Emenda de texto: 571

Acrescente-se onde convier:

"Art...  -  As disposições do Anexo IV desta lei,  consideradas incisos deste artigo,

constituem  alterações  ao  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III."

____________________________

Emenda de texto: 572

Altere-se  a  função  da  ação  2099,  da  unidade  orçamentária  4291  -  FUNDO

ESTADUAL DE SAÚDE, de Administração (04) para Saúde (10).

____________________________

Emenda de texto: 573

Altere-se a subfunção da ação 4186 de Produção Industrial (662) para Promoção

Industrial (661).

____________________________

Emenda de texto: 574

Altere-se a função da ação 2018,  da  unidade orçamentária 2261 -  FUNDAÇÃO

EZEQUIEL DIAS, de Administração (04) para Saúde (10).

____________________________

Emenda de despesa: 575

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Acompanhamento  Nutricional  da  População  (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 4581 - Promoção da Saúde (outras

despesas correntes)

____________________________

Emenda de despesa: 576

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Estruturação  e  Operacionalização  do  Sistema  de  Vigilância

Alimentar e Nutricional -- Sisvan – em Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 577

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1481  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social

Objeto  do  Gasto:  -  Implantação  de  Núcleo  Estadual  do  Centro  de  Defesa  dos

Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material

Reciclável (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 578

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  Gasto:  -  Implantação  do  Sistema  Estadual  de  Cultura  (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 579

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  -  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 580

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1481  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 581

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2101 - Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  Gasto:  -  Regularização  Fundiária  de  Unidades  de  Conservação

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 582

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: - Implantação e Gestão do Pagamento Por Serviços Ambientais -

Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 583

Unidade Orçamentária Beneficiada:  2071 -  Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  Técnico  e  Financeiro  para  Inventores  Independentes

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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____________________________

Emenda de despesa: 584

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  3041  -  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Implantação de Redes Domiciliares de Abastecimento de

Água (despesas correntes)

Valor: R$ 240.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 585

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  3041  -  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Criação de Pequenos Animais - Avicultura (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 586

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2161 - Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do Gasto: - Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução:  2161 -  Fundação Educacional  Caio  Martins  -  4298 -  Atendimento em

Moradia Estudantil para Adolescentes e

Jovens  e  Educação  Complementar  para  Crianças,  Adolescentes  e  Jovens.

(investimentos)

____________________________

Emenda de despesa: 587

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Xadrez na Escola (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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____________________________

Emenda de despesa: 588

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: - Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 589

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  3041  -  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 590

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento

Objeto do Gasto: - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 591

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento

Objeto do Gasto: - Feira Estadual  de Agricultura Familiar  - Agriminas (despesas

correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 592
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  -  Atendimento  ao  Adolescente  em  Conflito  Com  a  Lei  -

Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (despesas correntes)

Valor: R$ 3.300.000,00

Dedução: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social - 4321 - Atendimento ao

Adolescente em Conflito Com a Lei

(outras despesas correntes)

____________________________

Emenda de despesa: 593

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  à  Estruturação  e  ao  Reaparelhamento  de  Unidades

Socioeducativas (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 594

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  Gasto:  -  Cadastro  de  Agroindústria  de  Pequeno  Porte  (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 595

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2411 - Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  Por

Comunidades Quilombolas e Indígenas (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 596
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1481  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual

Infanto-Juvenil (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 597

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: - Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 598

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Atenção à  Saúde das Comunidades  Quilombolas (despesas

correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 599

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1481  -  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 600

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  1591  -  Secretaria  de  Estado  de
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Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Objeto do Gasto: - Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 601

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2061 - Fundação João Pinheiro

Objeto  do  Gasto:  -  Manutenção  do  Sistema  Estadual  de  Informações  de

Saneamento - Seis (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 602

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2461 - Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Vale do Aço

Objeto do Gasto: - Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 603

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2461 - Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Vale do Aço

Objeto do Gasto: - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 604

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2461 - Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Vale do Aço

Objeto do Gasto: - Implantação e Manutenção da Agência de Desenvolvimento da
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Região Metropolitana do Vale do Aço (despesas correntes)

Valor: R$ 490.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 605

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Ações Educacionais em Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 606

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Produção e Distribuição de Medicamentos (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 607

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 608

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Produção  de  Sangue,  Tecidos  e  Hemoderivados  (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 609
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 610

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Gestão dos Complexos Hospitalares (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 611

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Assistência  à  Saúde aos  Dependentes  Químicos  (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 612

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Manutenção do Hospital Escola Clemente de Faria (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

____________________________

Emenda de despesa: 613

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1991 - Reserva de Contingência

Objeto do Gasto: Recomposição da Reserva de Contingência

Valor: A definir

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Romel Anízio - Antônio Júlio - João
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Vítor Xavier - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.529/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no

Município de Janaúba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.529/2011 pretende declarar de utilidade pública o Clube da

Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no  Município  de  Janaúba,  pessoa  jurídica  de

direito privado, sem fins lucrativos, fundado em 1993 com o escopo de congregar

pessoas com idade acima de 50 anos, proporcionando-lhes atividades de recreação,

lazer e cultura.

Com esse propósito, a instituição contribui para a melhoria da qualidade de vida das

pessoas da terceira idade, assim como para o seu bem-estar físico e psicológico e

para a sua realização pessoal.

Com o aumento da possibilidade de estender o tempo de vida, o contingente de

pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo a cada dia. É importante

reconhecer  que  esse  segmento,  como  todos,  tem  necessidade  e  desejo  de

desempenhar uma função social útil. Nesse contexto, uma instituição que se dedica a

acolher e promover a terceira idade presta relevante serviço à sociedade.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pelo Clube da Melhor Idade

Renascer,  consideramos meritória  a  iniciativa  de lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.529/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.612/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Comércio Informal de Ipatinga,

com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.612/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Comércio Informal de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo congregar a classe de

comerciantes informais da localidade.

É importante salientar que a instituição presta assessoria jurídica a seus associados

e organiza sua documentação; mantém uma empresa de segurança para cuidar dos

boxes existentes na área do camelódromo durante a noite; reivindica, junto a órgãos

públicos, melhorias nesse local de trabalho, como implantação de projeto de combate

a incêndio, construção de suporte para a caixa de água e outro padrão de energia,

além  de  defender  nova  localização  para  os  feirantes;  realiza  promoções  para

alavancar as vendas, gerando emprego e renda.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação do Comércio

Informal de Ipatinga, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.612/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.
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Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.655/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Capim Branco,

com sede no Município de Capim Branco.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.655/2011 pretende declarar de utilidade pública a Ação Social

Comunitária  de Capim Branco,  com sede no Município de Capim Branco, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1994 com o escopo de

prestar  assistência  nas  áreas  social,  educacional,  esportiva  e  cultural  a  pessoas

carentes.

Com esse propósito, a instituição protege a maternidade, a infância, a adolescência

e a velhice; zela pela saúde e bem-estar da população menos favorecida; distribui

alimentos, roupas e calçados a famílias necessitadas; providencia assistência médica

e  educacional  aos  menores  com  deficiência;  abriga  crianças  e  adolescentes  em

creches, enquanto suas mães trabalham; presta auxílio na área de educação, por

meio de aulas de reforço escolar, cursos e palestras; incentiva o ingresso de seus

assistidos  na  vida  estudantil;  ensina  preceitos  elementares  de  higiene;  promove

atividades de recreação e educação física;  realiza eventos culturais,  exposições e

apresentações artísticas, esportivas e científicas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ação Social Comunitária de

Capim Branco, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.655/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.353/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 1.353/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  4.655/2010,  dispõe sobre a proteção, o

auxílio e a assistência aos Policiais e Bombeiros Militares, Policiais Civis e Agentes

Penitenciários do Estado.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública emitiu

parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  impor  ao  Estado  o  fornecimento  de

proteção, auxílio e assistência aos Policiais e Bombeiros Militares, Policiais Civis e

Agentes Penitenciários cuja vida esteja em situação de risco ou cuja integridade física

esteja sendo ameaçada em razão da natureza de suas atividades ou em função do

local  onde  residem.  Assim,  institui  programa  estadual  para  proteção,  auxílio  e

assistência  aos  servidores  que  menciona,  bem  como  o  respectivo  conselho

deliberativo.  Estabelece  ainda  que  as  despesas  decorrentes  da  execução  do

programa correrão à conta das dotações orçamentárias do órgão a que pertencer o

beneficiado e do Programa Lares Geraes.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça mencionou que a

“criação e a organização de órgãos do Poder Executivo e o orçamento público são

matérias  de  iniciativa  privativa  do  Governador  do  Estado”.  Assim,  apresentou  a

Emenda nº  1,  para que o projeto estabeleça as atividades de proteção,  auxílio  e

assistência aos servidores que menciona, sem instituir um programa, uma vez que
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este depende de previsão nas leis que compõem o ciclo orçamentário.

A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, ressaltou a importância da matéria,

uma vez que os servidores da defesa social estão sujeitos aos riscos inerentes ao

confronto com pessoas e grupos que atuam à margem da lei e utilizam a violência

como  forma  de  conduta  habitual.  Com  o  objetivo  de  aprimorar  o  projeto,  essa

comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar,  importa  mencionar  que,  por  determinação  do  art.  16  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal –  LRF – a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de

ação governamental da qual decorra aumento da despesa deverá ser acompanhada

de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de declaração do ordenador da

despesa de que o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e financeira  com a Lei

Orçamentária  Anual  e  ser  compatível  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.353/2011, no 1°

turno,  na  forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Segurança Pública,  e  pela

rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente e relator -  Romel Anízio -  Sargento Rodrigues - Adalclever

Lopes - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.193/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  a  proposição  em  epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.208/2009, declara patrimônio

cultural do Estado o Cenário Bíblico Monte das Oliveiras, situado no Município de

Alpinópolis.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer, nos termos

do art. 188 do Regimento Interno.
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Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Em  primeiro  lugar,  cumpre  assinalar  que,  na  legislatura  passada,  quando  da

tramitação do Projeto de Lei nº 3.208/2009, esta Comissão analisou detalhadamente

a matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade, concluindo pela

incompatibilidade  da  proposição  com  o  ordenamento  jurídico  vigente.  Como  não

houve  modificação  constitucional  superveniente  que  justificasse  uma  nova

interpretação do projeto, seguimos a linha argumentativa utilizada na ocasião.

O projeto de lei em estudo declara patrimônio cultural do Estado o Cenário Bíblico

Monte das Oliveiras, situado no Município de Alpinópolis. Como consta na justificação

do autor, o referido cenário bíblico “é um dos maiores atrativos religiosos do Estado.

Idealizado por  um historiador  da  cidade,  ainda na década de 70,  começou a  ser

construído em 1983. Em um espaço de 90.000m², na Semana Santa, é realizada a

encenação da Paixão de Cristo, que atrai um público de mais de 15 mil pessoas. No

local, que é uma réplica da Terra Santa, estão representados o deserto, os Patriarcas,

as Tábuas da Lei, o Calvário, a Gruta de Belém, a Mesa dos Apóstolos e o Muro das

Lamentações, entre outros”.

A Constituição da República, em seu art. 216, determina que constituem patrimônio

cultural brasileiro os bens de naturezas material e imaterial, tomados individualmente

ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à  identidade,  à  ação,  à  memória  dos

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, passando, em seguida, a fazer

uma enumeração exemplificativa de alguns bens inseridos nesse conceito.

Estabelece, ainda, no § 1o do citado artigo, que o poder público, com a colaboração

da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de

acautelamento e preservação.

O art. 23, inciso III, dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de

valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e
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os  sítios  arqueológicos.  O  art.  24,  inciso  VII,  por  sua  vez,  confere  à  União,  aos

Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

A Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  organização  básica  da

administração pública do Poder Executivo, estabelece, no “caput” do art. 120, que a

Fundação Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha – tem

por  finalidade  pesquisar,  proteger  e  promover  o  patrimônio  cultural  do  Estado de

Minas Gerais. O inciso III do art. 120 da citada lei enquadra nas atribuições do Iepha

a competência para promover a adoção de medidas administrativas e judiciais para a

conservação e proteção do patrimônio cultural, por meio de tombamento e de outras

formas  de  acautelamento.  Entre  tais  medidas,  mencione-se  o  inventário,  com  a

identificação dos bens culturais. Para a identificação dos bens culturais, devem ser

utilizados critérios técnicos de natureza histórica, artística, sociológica, antropológica

e ecológica, que possibilitem ao Instituto fornecer suporte a ações administrativas e

legais de competência do poder público. O art. 121 dessa lei determina que o Iepha

deverá respeitar as deliberações do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, além

de instruir os processos de competência desse órgão colegiado.

O Decreto nº 42.505, de 2002, instituiu as formas de registro de bens culturais de

natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

Dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a sua

inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde

são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das

comunidades; o Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e as festas que

marcam a vivência  coletiva  do  trabalho,  da  religiosidade,  do  entretenimento  e  de

outras  práticas  sociais;  o  Livro  das  Formas  de  Expressão,  onde são inscritas  as

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares,

onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços nos quais

se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

Na  forma do  art.  3º  do  Decreto  nº  42.505,  as  propostas  de  registro  dos  bens

culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais

devem  ser  dirigidas  ao  Presidente  do  Iepha  e  devem  ser  instruídas  com  a
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documentação pertinente.

A Lei Delegada nº 170, de 2007, dispõe, no seu art. 12, que compete ao Conselho

Estadual  do  Patrimônio  Cultural  –  Conep  –  decidir  sobre  o  registro  de  bens,

determinando a sua inscrição no respectivo livro. O Conep é um órgão colegiado de

natureza  deliberativa,  subordinado  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  ao  qual

compete deliberar sobre diretrizes, políticas e outras medidas correlatas à defesa e

preservação do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Por força do Decreto

nº 44.780, de 2008, o Iepha presta ao Conep apoio técnico, científico e operacional

para a formulação e execução da política de preservação, promoção e proteção do

patrimônio cultural.

O  Conep  é  composto  por  membros  natos  e  por  membros  designados.  São  os

primeiros o Secretário de Estado de Cultura, que é seu Presidente, e o Presidente do

Iepha,  que  é  seu  Secretário  Executivo.  Entre  os  membros  designados,  devemos

registrar  que há um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.

Verifica-se, nos termos da legislação que disciplina a matéria, que a identificação, o

inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo revelam-se atividades de

natureza administrativa,  que são da competência de órgãos específicos  do Poder

Executivo.  A legislação,  como decorre  de  suas  características  de  generalidade  e

abstração,  previu  as  hipóteses  genéricas  nas  quais  caberá  a  edição  do  ato  ou

procedimento administrativo pelo Poder Executivo. Assim, não resta dúvida de que a

administração  pública  procederá,  mediante  ato  concreto,  à  identificação,  ao

levantamento  e  ao  registro  dos  bens  que  julgar  inseridos  nos  critérios  de  valor

genericamente previstos na norma e especificados nos estudos técnicos. Será por

meio de estudos técnicos que ficarão determinadas as hipóteses segundo as quais

bens podem ser considerados de valor cultural.

Os estudos técnicos servem para verificar o motivo do ato administrativo. Por isso,

como nos ensina Sônia Rabello de Castro, “não é, portanto, de admitir-se que o ato

administrativo deixe de mencionar a base teórica coerente na qual se pautou para

determinar o valor cultural de determinado bem” (“O Estado na Preservação de Bens

Culturais”, Rio de Janeiro: Renovar, 1991).
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A questão  que  se  coloca  por  ora  é  a  indagação  sobre  a  possibilidade  de  se

concretizar a determinação do valor cultural de um bem por meio de ato legislativo, se

poderia o Poder Legislativo, por meio de lei, determinar a identificação, o inventário, o

registro de bem imaterial no livro respectivo ou mesmo o tombamento de um bem

imóvel.

Não há dúvida de que o Estado possui competência para legislar sobre a matéria,

por força do art. 24, inciso VII, da Constituição da República, como já mencionado ao

longo dessa fundamentação. No entanto, a competência para legislar  consiste em

editar normas gerais, abstratas,  impessoais e de caráter obrigatório.  O atributo da

abstração caracteriza-se pelo fato de a lei dispor sobre situações em tese. Assim, o

Poder  Legislativo  pode  editar  lei  tratando  de  normas  gerais  e  abstratas  para  a

proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico.

O caso em tela é diferente: trata-se de ato legislativo dirigido a um bem certo e

determinado, ou seja, uma lei de efeito concreto que, essencialmente, tem a natureza

de ato administrativo. A questão da edição de uma lei de efeito concreto relaciona-se

diretamente com o princípio da separação dos Poderes. Sabemos que as leis devem

ser abstratas, genéricas, impessoais e coercitivas. Os atos de realização do Direito

voltados  para  a  proteção  do  patrimônio  histórico,  também  chamados  de  atos

concretos, são de competência do Poder Executivo. Daí, a necessidade de que o

Poder Legislativo edite leis genéricas e abstratas, e não atos de concretização da

vontade  executiva  do  Estado.  Afinal,  conforme  nos  ensina  Santi  Romano,  em

“Princípios  de  Direito  Constitucional”:  “...  esta  função  na  organização  estatal  foi

deferida a outro Poder e dela não pode se afastar. Outros limites resultam do princípio

da  divisão  de  Poderes  pelo  qual  o  Poder  Legislativo  deve  abster-se  de  exercer

atribuições que seriam próprias dos outros dois Poderes.”

Por esse motivo, a identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro

respectivo ou mesmo o tombamento de um bem imóvel são atos de competência do

Poder Executivo.

Com relação ao tombamento, o Supremo Tribunal Federal – STF –, enfrentou essa

questão,  no  julgamento  da  ADI  no  1.706-4,  publicada  no  “Diário  da  Justiça”  de

12/9/2008, posicionando-se no sentido de que o tombamento é constituído mediante
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ato do Poder Executivo, que, observada a legislação pertinente, estabelece o alcance

da limitação ao direito de propriedade. Dessa forma, ato do Poder Legislativo que

efetive o tombamento e, de igual modo, aquele que pretenda alterar as condições de

tombamento regularmente instituído pelo Poder Executivo são inconstitucionais, dada

a sua incompatibilidade com o princípio da harmonia entre os Poderes.

No mesmo sentido é o parecer de Joaquim Torres Araújo, reproduzido na citada

obra de Sônia Rabello de Castro: 

“A doutrina explicita que a função legislativa consiste na edição de lei, no sentido

material  do  termo,  que  se  qualifica  pelos  elementos  da  generalidade,  da

coercibilidade e da impessoalidade. A função executiva consiste na prática de atos de

concretização da lei abstrata, geral, impessoal, atos subjetivos, ditos administrativos”.

Concluímos, então, que, em que pese à nobre intenção do parlamentar, que visa a

declarar patrimônio cultural do Estado o Cenário Bíblico Monte das Oliveiras, situado

no Município de Alpinópolis, a proposta pretende disciplinar, por meio de lei, matéria

objeto  de  ato  administrativo.  Trata-se  de  matéria  de  competência  deliberativa  do

Iepha e do Conep, órgãos do Poder Executivo. Há afronta, então,  ao princípio da

separação, da independência e da harmonia entre os Poderes.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  pela  ilegalidade  e  pela

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 2.193/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André

Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.229/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 2.229/2011 “dispõe sobre

condições de sepultamento no Estado,  em atendimento às diretrizes do Conselho

Nacional do Meio Ambiente – Conama – e dá outras providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VIII,
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combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto sob análise busca disciplinar os sepultamentos realizados no Estado, com

regras  direcionada  para  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  que

administrem cemitérios e prestem serviços de sepultamento humano.

Em nossa análise no 1º turno, ressaltamos que a Resolução Conama nº 335, de

2003, que estabelece conceitos e trata dos procedimentos para a obtenção da licença

ambiental dos cemitérios guarda similaridades com o que se pretende transformar em

norma jurídica por meio da proposição em análise.

A matéria foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, que promoveu

aprimoramentos no que toca à técnica legislativa, especialmente com a separação

das determinações voltadas para os cemitérios verticais daquelas direcionadas aos

cemitérios horizontais,  à preocupação com a proteção das águas subterrâneas do

Estado e às penas às quais se sujeitam os infratores da norma.

Assim, por considerarmos a iniciativa meritória e tendo o projeto sido aprovado em

1º turno na forma do Substitutivo nº 1 apresentado por esta Comissão, somos por sua

aprovação no 2º turno.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.229/2011, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Gustavo Corrêa, relator – Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 2.229/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre condições sanitárias e ambientais para sepultamento no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Sem prejuízo  das  normas instituídas pelo Conselho  Nacional  de Meio

Ambiente  –  Conama  –,  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  que

administram cemitérios e prestam serviços de sepultamento humano obedecerão às

práticas e condutas estabelecidas nesta lei.



1764
____________________________________________________________________________

Art.  2º  –  Os cemitérios  horizontais  e  verticais  adotarão técnicas e práticas  que

permitam a troca gasosa e as condições adequadas à decomposição dos corpos com

o objetivo de minimizar os riscos de ocorrência de danos ao meio ambiente.

Art.  3º  –  Mantas  ou  urnas  que  envolvam  os  corpos  sepultados  nos  cemitérios

horizontais e verticais deverão ser constituídas de materiais biodegradáveis que não

gerem substâncias nocivas ao meio ambiente.

Parágrafo único – Os acessórios de metal ou plástico usados para alças e fechos

poderão ser constituídos de material não biodegradável.

Art.  4º – Os cemitérios horizontais garantirão que o nível inferior  das sepulturas

esteja a uma distância de pelo menos 1,5 m (um vírgula cinco metro) acima do mais

alto nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias.

Art. 5º – Os cemitérios verticais adotarão procedimentos e farão uso de materiais

que  impeçam  a  passagem de  gases  para  o  local  de  circulação de  pessoas  e  o

vazamento de líquidos oriundos da coliquação.

Art.  6º – O descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes

penalidades:

I – advertência;

II  –  multa  no  valor  de  500 Ufemgs  (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de

Minas Gerais) a 1.000 (mil) Ufemgs.

Art. 7º – Os cemitérios em operação na data de publicação desta lei terão o prazo

de noventa dias, contados da data de sua publicação, para se adequarem às medidas

nela contidas.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais, dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade e

periculosidade aos ocupantes dos cargos que menciona dos Quadros de Pessoal da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar.

Em atenção ao que dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado ao
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projeto  em  análise  o  Projeto  de  Lei  nº  2.757/2011,  de  autoria  do  Presidente  do

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  qual  institui  a  Gratificação  de

Serviços de Segurança a ser paga aos militares do Estado e servidores policiais civis

que sejam colocados à disposição do Tribunal de Justiça e aos militares do Estado

que estejam à disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e

dispõe  sobre  o  adicional  de  periculosidade  devido  a  servidores  da  Secretaria  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, por força da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  2003,  esta  Comissão  deverá  manifestar-se

também sobre a proposição apensada.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  tem  por  objetivo  conceder  adicionais  de  insalubridade  e

periculosidade, na forma da Lei nº 19.480, de 2011, aos servidores do Quadro de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar

do Estado de Minas Gerais, os quais exercem as funções dos cargos de que trata a

mencionada lei.

Em 1º turno,  o projeto foi  aprovado na forma do Substitutivo nº  1,  para fins de

adequação à técnica legislativa.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, o Tribunal de Justiça Militar,

por  meio de ofício encaminhado a esta Casa,  informou,  acerca da concessão do

adicional de periculosidade, que, “estimando-se que todos os oficiais de justiça desta

Justiça Militar teriam direito a este adicional, no exercício de 2011, a despesa mensal

seria de R$976,08, totalizando, anualmente, o valor de R$2.928,24, considerando-se

os meses de outubro, novembro e dezembro, bem como a Gratificação Natalina e

Adicional  de  Férias”.  Tal  montante,  segundo  o  ofício,  “acrescido  ao  orçamento

aprovado  para  pessoal  no  exercício  de  2011,  não  compromete  o  limite  legal

estabelecido para  os  gastos  com pessoal.”  Quanto ao adicional  de  insalubridade,

esclarece que “o próprio crescimento vegetativo da folha de pagamento de pessoal
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comportaria a despesa, caso haja uma concessão futura”.

Quanto ao Projeto de Lei nº 2.757/2011, este visa a instituir Gratificação de Serviços

de Segurança aos  militares  do  Estado e  aos  servidores  policiais  civis  que  sejam

colocados à disposição do Centro de Segurança Institucional – Cesi –, do Tribunal de

Justiça, a que se refere o art. 16 da Lei Complementar nº 85, de 2005, e aos militares

do  Estado  colocados  à  disposição  do  Tribunal  de  Justiça  Militar.  A  referida

gratificação,  correspondente  a  40%  do  vencimento  básico  do  policial  civil  ou  da

remuneração  básica  do  militar,  não  será  incorporada  à  remuneração  de  seus

beneficiários nem computada ou acumulada para fins de concessão de acréscimos

ulteriores,  e  será  paga  mediante  dotações  orçamentárias  consignadas  aos

mencionados Tribunais.

Estabelece  ainda  o  projeto  que  essa  gratificação  será  devida  aos  militares  do

Estado e servidores policiais civis a partir de 16/11/2010 ou em data posterior, na qual

tenham  sido  colocados  à  disposição  dos  referidos  tribunais.  Essa  vantagem

pecuniária  não  poderá  ser  recebida  cumulativamente  com  outros  benefícios  da

mesma natureza percebidos dos órgãos jurisdicionais.

O projeto anexado inclui o Técnico Judiciário, da especialidade Cirurgião-Dentista,

no inciso II do art. 13 da Lei nº 10.856, de 1992, como beneficiário do adicional de

periculosidade. Consequentemente, a proposição assegura ao servidor ocupante do

cargo de Cirurgião-Dentista que tiver ingressado nos Quadros de Pessoal dos órgãos

do Poder Judiciário até 12/1/2011, data da promulgação da Lei nº 19.480, de 2011, e

que trabalhe habitualmente com risco de vida o direito ao adicional de periculosidade

no percentual de até 40% calculado sobre o vencimento do respectivo padrão.

No que se refere à Gratificação de Serviços de Segurança, cumpre-nos proceder às

seguintes alterações. A primeira consiste na substituição da expressão “servidores

militares estaduais” por “militares do Estado”, para manter fidelidade às disposições

constitucionais pertinentes. A segunda modificação incide sobre o art. 5º do projeto, o

qual estabelece dois critérios para o início da percepção dessa vantagem pecuniária,

qual  seja, a data de início das atividades do Cesi  ou a data posterior  na qual os

mencionados agentes tenham sido colocados à disposição de tais órgãos. A nosso

ver, não teria sentido manter ambos os critérios no comando normativo, uma vez que
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o critério básico é a data em que o agente público for colocado à disposição dos

Tribunais.

Tendo em vista os equívocos de natureza terminológica que constam na proposição

apensada,  somos  conduzidos  a  apresentar,  na  conclusão  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 1 ao vencido.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, informamos que a implementação da proposta acarreta aumento da despesa

com pessoal, estando, portanto, sujeita aos limites constitucionais e legais.

Segundo documentos encaminhados pelo Poder Judiciário a esta Casa acerca da

concessão  da  Gratificação  de  Serviços  de  Segurança  e  da  inclusão  do  Técnico

Judiciário  da  especialidade  Cirurgião-Dentista  como  beneficiário  do  adicional  de

periculosidade, o impacto anual previsto totaliza R$3.576.853,48.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira – Siafi  –, as despesas com pessoal do Poder Judiciário,

considerando  agosto  como  mês  de  referência,  representam  4,87%  da  Receita

Corrente  Líquida  –  RCL –  de  agosto/2011,  estando,  portanto,  dentro  dos  limites

legais.

Adicionando-se o impacto financeiro anual do projeto anteriormente enviado e da

proposição a  ele  anexada,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite  prudencial,

considerando-se  a  projeção  da  RCL  para  o  exercício  de  2011  efetuada  pela

Secretaria de Estado da Fazenda – SEF.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.391/2011,

na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, ao vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  os  arts.  12  e  13  da  Lei  n° 10.856,  de 5  de  a gosto  de  1992,  e institui  a

Gratificação de Serviços de Segurança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – O “caput” do art. 12 da Lei n° 10.856, de  5 de agosto de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  12  –  Fazem  jus  a  adicional  de  insalubridade os  servidores  do  Quadro  de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da

Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  das  Secretarias  de  Juízo  Militar  que

trabalhem  habitualmente  em  local  insalubre  ou  em  contato  permanente  com

substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio.".

Art. 2° – O "caput" do art. 13 da Lei n° 10.856, de  1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da Secretaria do Tribunal de

Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar:

I – Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Oficial de

Justiça e Comissário da Infância e da Juventude;

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

Justiça Avaliador III e IV, Psicólogo Judicial e Cirurgião-Dentista.”.

Art. 3° – Ao servidor no exercício das atribuições previstas para o cargo de Técnico

Judiciário,  especialidade  Cirurgião-Dentista  que  tiver  ingressado  nos  Quadros  de

Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário até 12 de janeiro de 2011 e que trabalhe

habitualmente  com  risco  de  vida  fica  assegurado  o  direito  ao  adicional  de

periculosidade no percentual  de até  40% (quarenta  por  cento),  calculado sobre o

vencimento do respectivo padrão.

Art. 4° – Fica instituída a Gratificação de Serviço s de Segurança, a ser paga:

I – aos militares do Estado e aos servidores policiais civis que, no exercício de suas

funções, sejam colocados à disposição do Centro de Segurança Institucional – Cesi –

do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais,  de  que trata  o art.  16 da Lei

Complementar n° 85, de 28 de dezembro de 2005;

II – aos militares do Estado que, no exercício de suas funções, sejam colocados à

disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art.  5° – A gratificação de que trata o art.  4° cor responde a 40% (quarenta por
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cento) do vencimento básico do servidor policial civil ou da remuneração básica do

militar do Estado.

Art. 6° – A gratificação de que trata o art. 4° não  será incorporada, para qualquer

efeito, à remuneração de seus beneficiários, nem computada ou acumulada para fins

de concessão de acréscimos ulteriores.

Art.  7° –  As despesas decorrentes da  aplicação do a rt.  4° correrão à  conta  de

dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais e ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 8° – A gratificação de que trata o art. 4° ser á devida aos militares do Estado e

aos servidores policiais civis a partir da data em que o militar ou servidor policial civil

tiver sido colocado à disposição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ou

do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – A gratificação de que trata o art.  4° não poderá ser recebida

cumulativamente com outros benefícios de mesma natureza percebidos dos órgãos

referidos no "caput" deste artigo.

Art. 9° – A implementação das alterações previstas nesta lei fica condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier -

Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a concessão do adicional de insalubridade e de periculosidade aos

servidores dos Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das

Secretarias de Juízo Militar, mediante alteração da Lei n° 10.856, de 5 de agosto de

1992.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 12 e o “caput” do art. 13 da Lei n° 10.856, de 5 de agosto
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de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  12  –  Fazem  jus  a  adicional  de  insalubridade os  servidores  do  Quadro  de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da

Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  das  Secretarias  de  Juízo  Militar  que

trabalhem  habitualmente  em  local  insalubre  ou  em  contato  permanente  com

substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio.

(…)

Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da Secretaria do Tribunal de

Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar:”.

Art. 2° – A implementação das alterações previstas nesta lei fica condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe “estabelece diretrizes e

parâmetros para a política remuneratória dos servidores públicos da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo,  fixa  data  anual  para  sua

aplicação e dá outras providências”.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2 da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6 e com as Emendas

nºs 7 e 11, retorna a proposição a esta Comissão para, nos termos do art. 189 do

Regimento Interno, receber parecer no 2º turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende estabelecer uma política remuneratória para os

servidores púbicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e militares



1771
____________________________________________________________________________

do Poder Executivo. Para tanto, prevê os instrumentos de aplicação da política e as

condições  e  os  limites  fiscais  a  serem  observados  na  fixação  do  montante  de

recursos a ela destinados.

A proposta ainda trata de reajuste geral anual  previsto no “caput”  do art.  24 da

Constituição  mineira,  bem  como prevê  reajustes  salariais  de  cinco  por  cento  em

outubro de 2011 e em abril de 2012, para as carreiras que especifica.

Como salientado  por  esta  Comissão  no  1º  turno,  “muitos  dos  instrumentos  da

política  remuneratória  previstos  no  projeto,  como  o  reajuste  geral  anual  dos

vencimentos dos servidores,  sempre na mesma data e sem distinção de índices,

constituem uma luta histórica dos servidores públicos estaduais e já estão previstos

no ordenamento jurídico vigente. A instituição de uma política remuneratória para os

servidores do Poder Executivo foi um compromisso do governo do Estado assumido

expressamente no contexto da reforma administrativa, iniciada em 2003.”

Nota-se que a proposição valoriza os citados profissionais,  aperfeiçoando o seu

regime  remuneratório,  propiciando,  assim,  maior  eficiência  do  setor  público  e

efetividade nos resultados das políticas públicas implementadas pelo Estado.

Ressaltamos que o Substitutivo nº 2 e as emendas aprovadas adequaram o texto

da  proposição  à  técnica  legislativa  e  aprimoraram  sua  redação,  bem  como  as

medidas  e  instrumentos  da  política  remuneratória,  trazendo  benefícios  para  os

servidores do Poder Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.571/2011 no 2º

turno, na forma do vencido, a seguir redigido.

PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

(Redação do Vencido)

Estabelece diretrizes  e  parâmetros  para  a política  remuneratória  dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, fixa

data anual para sua aplicação e dá outras providências.

Estabelece diretrizes  e  parâmetros  para  a política  remuneratória  dos servidores

públicos das administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e

dos militares e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – A política remuneratória  dos servidores públicos civis  da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  e  dos  militares  será

implementada conforme as diretrizes e parâmetros estabelecidos por esta lei, visando

a atender aos seguintes objetivos:

I – estabelecer um sistema remuneratório que busque assegurar a concessão do

reajuste geral anual previsto no “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II  –  reduzir  as distorções remuneratórias existentes  entre as  carreiras  do Poder

Executivo;

III – oferecer segurança aos servidores quanto ao desenvolvimento nas respectivas

carreiras, com o fortalecimento e o aprimoramento do sistema de mérito;

IV – assegurar a compatibilidade entre o sistema remuneratório e o equilíbrio fiscal

do Estado.

Art. 2º – Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I – exercício de aplicação o exercício em que ocorrer a aplicação dos recursos para

pagamento  dos  acréscimos  pecuniários  decorrentes  da  implementação  dos

instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei;

II  –  exercício  de  referência  o  exercício  imediatamente  anterior  ao  exercício  de

aplicação, que servirá de parâmetro para a aferição dos valores da receita tributária e

da despesa com pessoal a serem utilizados no cálculo de que trata o art. 3º;

III  –  receita tributária  o valor  total  de recursos provenientes da arrecadação do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

–, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e do Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD –,

constantes no balanço geral do Estado relativo ao exercício de referência;

IV – previsão da receita tributária do exercício de aplicação o valor total de recursos

provenientes do ICMS, do IPVA e do ITCD arrecadados até o mês de agosto do

exercício de aplicação,  somado à previsão dessa arrecadação para os meses de

setembro  a  dezembro,  conforme  relatório  resumido  de  execução  orçamentária

referente ao quarto bimestre;
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V – variação nominal  da receita tributária a relação percentual entre a variação

nominal do valor total da receita tributária arrecadada no exercício de referência e o

valor da previsão da receita tributária do exercício de aplicação, conforme a fórmula

constante no Anexo I desta lei;

VI – despesa com pessoal do exercício de referência o total da despesa bruta anual

com pessoal, apurada no mês de dezembro do exercício de referência, constante no

Relatório  de  Gestão  Fiscal,  conforme  a  alínea  "a"  do  inciso  I  do  art.  55  da  Lei

Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, referente ao Poder Executivo,

excluídos:

a)  no período de 2011 a 2014,  as  despesas com o pessoal  ativo e inativo das

carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011;

b) no ano de 2011, as despesas com o pessoal ativo e inativo da carreira de que

trata a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003;

c) os valores pagos no exercício de referência relativos a despesas de competência

de exercícios anteriores;

VII – valor de referência o montante de recursos financeiros a serem aplicados na

política remuneratória de que trata esta lei,  em cada exercício fiscal, calculado na

forma do art. 3º.

Art.  3º  –  O montante de recursos  financeiros  para  a implementação da política

remuneratória de que trata esta lei, em cada exercício,  será calculado mediante a

aplicação  de,  no  mínimo,  55%  (cinquenta  e  cinco  por  cento)  do  percentual  da

variação nominal da receita tributária do Estado ao valor da despesa com pessoal do

exercício de referência, observadas as condições previstas nos arts. 4° e 5° desta lei.

Art.  4º  –  São  condições  para  a  aplicação  de  recursos  financeiros  na  política

remuneratória em um determinado exercício:

I – despesa total com pessoal do Poder Executivo, no exercício de aplicação, dentro

do percentual estabelecido no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar federal

nº  101,  de  2000,  apurado  no  segundo  quadrimestre,  considerando  as  despesas

efetuadas  até  agosto  e  as  previstas  para  os  meses  de  setembro  a  dezembro,

apuradas no mês de setembro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira

–  JPOF –  e  publicadas no órgão oficial  dos  Poderes do Estado até  o dia  30  do
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mesmo mês;

II – variação nominal da receita tributária positiva.

Art. 5º – A ausência de qualquer das condições previstas no art. 4º acarretará a não

aplicação dos recursos financeiros na implementação dos instrumentos da política

remuneratória de que tratam os incisos VI, VII, VIII , IX e X do art. 6º.

§ 1º – Os recursos financeiros voltarão a ser aplicados no exercício em que as

condições definidas no art. 4º forem restabelecidas, observado o disposto nos §§ 2º e

3º deste artigo.

§ 2º – Na hipótese de variação nominal negativa da receita tributária, os recursos

somente voltarão a ser aplicados quando constatada arrecadação de receita tributária

superior ao valor arrecadado no exercício anterior àquele em que tenha ocorrido a

variação nominal negativa da receita tributária.

§ 3º – Na hipótese prevista no § 1º, será utilizado como exercício de referência o

exercício  anterior  àquele  em  que  tenha  ocorrido  a  variação  nominal  negativa  da

receita tributária, em relação ao exercício de aplicação que apresentar a recuperação

na arrecadação da receita tributária.

Art.  6º  –  Os  recursos  financeiros  de  que  trata  o  art.  3º  serão  utilizados  para

pagamento dos seguintes instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei:

I – revisão geral anual de que trata o “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II – progressão e promoção do servidor, na forma estabelecida na lei de criação da

respectiva carreira;

III – concessão de Adicional de Desempenho – ADE –, nos termos da Lei nº 14.693,

de 30 de julho de 2003;

IV  –  concessão  de  adicionais  de  que  tratam  os  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

V – gratificações vinculadas ao cargo efetivo de acordo com a legislação vigente na

data de publicação desta lei;

VI – concessão, a qualquer título, de vantagens, gratificações, adicionais, aumento

ou  reajuste  de  vencimento  básico  de  cargos  efetivos  e  dos  proventos  de

aposentadoria e de reforma;

VII – aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por meio da promoção
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por escolaridade adicional, na forma da legislação;

VIII – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de remuneração;

IX – reajustes específicos para atender ao disposto no inciso II do art. 1º desta lei;

X – concessão de abonos eventuais.

Art. 7º – A implementação da revisão geral anual, incluída na política remuneratória

de que trata esta lei, nos termos do inciso I do art. 6º, far-se-á no dia 1º de outubro.

Parágrafo único – Em virtude da previsão legal de datas e índices específicos de

reajuste salarial, o disposto no “caput” não se aplica:

I – nos exercícios de 2011 a 2015, às carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de

2011;

II – nos exercícios de 2011 e 2012, à carreira de Defensor Público, a que se refere a

Lei Complementar nº 65, de 2003.

Art. 8º – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2011, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:

I – carreira de Professor de Educação Superior, a que se refere o item I.1 do Anexo

I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005;

II – carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional

da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Médico, Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia,  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia,  Médico  da  Área  de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar  de Saúde e Tecnologia,  Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde e Analista em Educação e Pesquisa em Saúde a que se referem,

respectivamente, os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.5,

I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 27

de outubro de 2005;

III  –  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  da  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  da

Defesa  Social,  Analista  Executivo  da  Defesa  Social,  Auxiliar  Administrativo  da
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Defensoria  Pública,  Assistente  Administrativo  da  Defensoria  Pública  e  Gestor  da

Defensoria Pública a que se referem, respectivamente, os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1,

I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

IV – carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão  de  Defesa  Agropecuária,  Fiscal  Agropecuário,  Especialista  em  Gestão  de

Defesa  Agropecuária,  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  Técnico  de

Desenvolvimento  Rural  e  Analista  de  Desenvolvimento  Rural  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da

Lei nº 15.961, de 2005;

V  –  carreiras  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  e

Auditor Interno a que se referem, respectivamente, os itens III.1 e III.2 do Anexo III da

Lei nº 15.961, de 2005;

VI – carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e Gestor

Ambiental a que se referem, respectivamente, os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1 do

Anexo IV da Lei nº 15.961, de 2005;

VII  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Seguridade Social,  Técnico  de  Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão

de Seguridade Social a que se referem, respectivamente, os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3,

V.1.4, V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005;

VIII  –  carreiras  de  Auxiliar  em  Atividades  de Ciência  e  Tecnologia,  Técnico  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia a que se referem, respectivamente, os itens VI.1.1, VI.1.2,

VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

IX  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Técnico  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,

Analista  de  Gestão  Artística,  Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,

Professor  de  Arte,  Auxiliar  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,  Técnico  de  Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro a que se referem,

respectivamente,  os  itens  VII.1.1,  VII.1.2,  VII.1.3,  VII.1.4,  VII.2.1,  VII.2.2,  VII.2.3,

VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6, VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961,
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de 2005;

X – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e Políticas

Públicas  em  Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,

Metrologia  e  Qualidade,  Analista  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,  Auxiliar  de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Auxiliar

de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento Econômico e

Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de Administração

de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de

Estádios  a  que  se  referem,  respectivamente,  os  itens  VIII.1.1,  VIII.1.2,  VIII.1.3,

VIII.2.1, VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2,

VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3

do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

XI – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes e

Obras  Públicas,  Fiscal  Assistente  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  Fiscal  de

Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e Obras Públicas a que se

referem, respectivamente, os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei nº 15.961, de 2005;

XII  –  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica,  Auxiliar  de Administração Geral,  Técnico da Indústria  Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e

Comandante  de  Aeronave  do  Gabinete  Militar  do  Governador  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5,

X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005;

XIII – carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário a que se

referem, respectivamente, os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de
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junho de 2006;

XIV –  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração e  Finanças  e  Analista

Fazendário de Administração e Finanças a que se referem, respectivamente, os itens

II.1 e II.2 do Anexo II da Lei nº 16.190, de 2006;

XV – carreiras de Advogado Autárquico e Procurador do Estado a que se referem,

respectivamente, o Anexo III da Lei nº 17.951, de 23 de dezembro de 2008, e o Anexo

da Lei nº 18.798, de 31 de março de 2010;

XVI – carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico

Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  de  Auxiliar  Administrativo

Universitário a que se referem, respectivamente, os itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I

da Lei nº 15.785, de 2005.

Art. 9º – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2012,

os valores resultantes da aplicação do reajuste de que trata o art. 8º desta lei.

Art.  10  – Os reajustes de  que tratam os arts.  8º  e 9º  aplicam-se às vantagens

pessoais a que se refere o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, o

§ 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e o art. 39 da Lei nº 19.553,

de 9 de agosto de 2011, e não serão deduzidos do valor das seguintes vantagens:

I – Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº 15.787, de 27

de outubro de 2005;

II  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008;

III  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008.

Art.  11 – Os reajustes de que tratam os arts.  8º e 9º aplicam-se aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República e da legislação vigente.

Art. 12 – Serão deduzidos do montante de recursos disponíveis para aplicação da

política remuneratória em 2012 os acréscimos na folha de pessoal decorrentes dos

reajustes definidos no art. 9º desta lei.

Art. 13 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2012, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.
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2º da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1º da referida lei.

Art. 14 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de

2013, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

3º da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1º da referida lei.

Art. 15 – Ficam reajustados em 4,2176% (quatro vírgula dois mil cento e setenta e

seis milésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2014, os valores resultantes

da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art. 5º da Lei nº 19.576, de 2011,

para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do art. 1º da referida lei.

Art.  16 – Os reajustes previstos nos arts.  13,  14 e 15 desta lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente, bem como, no que couber, aos

valores das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo previstos

no inciso VIII do art. 1º da Lei nº 19.576, de 2011.

Art.  17  –  Fica  assegurado  ao  servidor  público  civil  das  administrações  direta,

autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  que cumpra  jornada de trabalho  de

quarenta  horas  semanais  e  ao  militar  vencimento  básico  não  inferior  ao  salário

mínimo fixado em lei, garantida a proporcionalidade em caso de jornada inferior.

§ 1º – Para os fins do disposto no “caput”,  os valores da Vantagem Temporária

Incorporável – VTI – de que trata a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, poderão

ser incorporados, total ou parcialmente, ao vencimento básico do servidor.

§ 2º – O disposto no “caput” aplica-se ao provento básico correspondente à tabela

de vencimento de quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade em caso

de valor previsto em tabela correspondente a jornada de trabalho inferior.

Art. 18 – Fica instituída a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, devida

ao servidor que, em caráter eventual:

I – for designado para exercer as funções de fiscal de provas, auxiliar ou membro

de bancas ou comissões de concursos públicos ou provas;

II – ministrar programas de formação, qualificação, capacitação ou treinamento;
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III – participar do planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de

resultado de concurso público, desde que tais atividades não estejam incluídas entre

as suas atribuições permanentes.

§ 1º – Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo

serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

I  – o valor  da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a

complexidade da atividade exercida;

II – a gratificação não poderá ser superior ao equivalente a cento e vinte horas de

trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e

previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, que poderá

autorizar o acréscimo de até cento e vinte horas de trabalho anuais;

III – o valor máximo da hora trabalhada corresponderá a 2% (dois por cento) do

maior vencimento básico da administração pública estadual.

§ 2º – A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será devida se as

atividades  previstas  nos  incisos  do  “caput”  forem  exercidas  sem  prejuízo  das

atribuições do cargo de que o servidor seja titular, sendo obrigatória a compensação

de carga horária  caso as atividades sejam desempenhadas durante a jornada de

trabalho.

§  3º  –  A Gratificação por  Encargo de Curso  ou  Concurso  não se incorpora  ao

vencimento  ou  remuneração  do  servidor  para  qualquer  efeito  e  não  poderá  ser

utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens nem para fins de

cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

§  4º  –  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  servidor  lotado  em  unidade

administrativa que tenha por competência qualquer atribuição ou função correlata às

discriminadas nos incisos I e III do “caput”.

Art. 19 – O art. 11 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  11 – O ingresso em cargo das  carreiras  de Analista  Universitário,  Técnico

Universitário,  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  Analista  Universitário  da  Saúde

ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação

mínima em:
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I – nível superior, conforme edital de concurso público, para as carreiras de Analista

Universitário e Analista Universitário da Saúde;

II – para as carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde:

a) nível intermediário, para ingresso no nível I;

b) curso de educação profissional de nível médio, para ingresso no nível II.”.

Art. 20 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Técnico  Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde,  a  que se  refere  a  Lei  nº

15.463,  de  2005,  que  desempenham  funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.

Art. 21 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de

13 de janeiro de 2005, lotados na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de  Minas  Gerais,  que  desempenham funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.

Art. 22 – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 17 .351, de 17 de janeiro de 2008, o

seguinte § 5°:

“Art. 6° – (…)

§ 5° – A Gedama será incorporada aos proventos de a posentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria  ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7°

da Lei Complementar n? 64, de 25 de março de 2002.”.

Art. 23 – Caso o valor da Gedama, prevista no art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008,

tenha sofrido redução em decorrência de reajuste do vencimento básico, alteração do

posicionamento  ou  concessão de vantagem pecuniária  de  caráter  permanente  no

período compreendido entre 1° de outubro de 2007 e a data de publicação desta lei, o

valor deduzido será acrescido à gratificação a que fizer jus o servidor a partir da data
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de publicação desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 24 – Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 17 .717, de 2008, o seguinte § 5°:

'Art. 2° – (...)

§ 5° – A Gedima será incorporada aos proventos de a posentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7°

da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.' .

Parágrafo único – Caso o valor da Gedima, prevista no art. 2° da Lei n° 17.717, de

2008,  tenha  sofrido  redução  em  decorrência  de  reajuste  do  vencimento  básico,

alteração  do  posicionamento  ou  concessão  de  vantagem  pecuniária  de  caráter

permanente  no  período  compreendido  entre  1° de  jane iro  de  2008  e  a  data  de

publicação desta lei, o valor deduzido será acrescido à gratificação a que fizer jus o

servidor a partir da data de publicação desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 25 – O art. 8º da Lei nº 18.710, de 7 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º – O Poder Executivo, atendendo à conveniência do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos de regulamento, a jornada

de  trabalho  dos  servidores  que  desempenharem  suas  funções  na  Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.”.

Art. 26 – A implementação da política remuneratória será precedida de uma reunião

do Comitê de Negociação Sindical – Cones -, previsto no art. 213 da Lei Delegada nº

180,  de 1º  de janeiro  de 2011,  onde serão apresentados os relatórios  de Gestão

Fiscal e de variação nominal da Recita Tributária, bem como o resultado do montante

de recursos financeiros, de que trata o art. 3º desta lei, que serão disponibilizados no

exercício de aplicação, conforme dispuser regulamento.

Parágrafo  único  –  A reunião  de  que  trata  o  “caput”  será  realizada  na segunda

quinzena do mês de setembro do exercício de aplicação.

Art. 27 – Ficam acrescentados à Lei Delegada n° 175 , de 26 de janeiro de 2007, os

seguintes arts. 11-A a 11-C:

“Art. 11-A – Ficam criadas, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores



1783
____________________________________________________________________________

Públicos do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –:

I  –  funções gratificadas de regulação de assistência à saúde – FGR –, com as

denominações e os quantitativos estabelecidos no item V.11.3 do Anexo V desta lei e

os valores e jornada de trabalho previstos no item II.3 do Anexo II da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007;

II  –  funções  gratificadas  de  auditoria  –  FGA –,  com  as  denominações  e  os

quantitativos estabelecidos no item V.11.4 do Anexo V desta lei e o valor estabelecido

no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n° 174, de 2007, com jornada de trabalho de

quarenta horas semanais.

Parágrafo  único  –  As  funções  gratificadas  de  que  trata  este  artigo  serão

regulamentadas  em  decreto  e  seus  ocupantes  serão  designados  por  ato  do

Presidente do Ipsemg.

Art. 11-B – As funções gratificadas de que trata o inciso I do “caput” do art. 11-A

destinam-se a servidor público designado para o exercício de atividade de regulação

do Ipsemg.

§ 1° – As atribuições do servidor de que trata o “c aput” deste artigo serão definidas

em decreto.

§ 2° – Aplica-se, no que couber, o disposto no art.  12 da Lei Delegada n° 174, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 11-C – As funções gratificadas de que trata o inciso II do “caput” do art. 11-A

destinam-se aos  servidores públicos designados para o exercício de  atividade de

auditoria do plano de saúde do Ipsemg.

§ 1° – As funções gratificadas de que trata o “capu t” serão exercidas por servidores

públicos da União, dos Estados e Municípios, aprovados em processo seletivo.

§ 2° – A jornada de trabalho para servidores com fo rmação em medicina será de

vinte e quatro horas, mantida a remuneração da FGA.

§ 3° – Aplica-se, no que couber, o disposto no art.  13 da Lei Delegada n° 174, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.”.

Art. 28 – Ficam acrescentados ao Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, os

itens V.11.3 e V.11.4, constantes no Anexo II desta lei.

Art. 29 – Ficam revogados:
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I – o § 4° do art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008;

II – o § 4° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 2008.

Art. 30 – O “caput” do art. 10 da Lei n° 13.166, de  20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 – Mediante a apresentação de certidão de trânsito em julgado da sentença,

os valores dos honorários arbitrados serão pagos pelo órgão competente, no prazo

de um mês, observada a ordem de apresentação das certidões.”.

Art.  31 – O §7º do art.  9º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º – (…)

§ 7º – O servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de Profissional de

Enfermagem, Técnico Operacional de Saúde e Analista de Gestão e Assistência à

Saúde, lotados no Quadro de Pessoal da Fhemig, Assistente Técnico de Hematologia

e  Hemoterapia,  lotados  no  Quadro  da  Fundação  Hemominas,  no  exercício  das

funções definidas em decreto, que cumprem carga horária semanal de trabalho de

quarenta  horas,  poderão,  por  interesse da  administração pública,  optar  por  carga

horária semanal de trabalho de trinta horas, com tabela de vencimento proporcional à

carga horária, mediante aprovação do dirigente da entidade.”.

Art. 32 - Fica acrescentado ao Anexo V da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de

2011, o item V.5 constante no Anexo III desta lei.

Art. 33 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o inciso V do art. 2º da Lei nº , de de de 2011)

VNRT = (
Previsão da receita tributária do exercício de aplicação

- 1) X 100
Receita Tributária do exercício de referência

VNRT = variação nominal da receita tributária

ANEXO II

(a que se refere o art. … da Lei n° , de de de 2011 )

ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 11-A, 11-B, 11-C, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)
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(…)

V. INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS – IPSEMG

(...)

V.11.3  –  FUNÇÕES  GRATIFICADAS  DE  REGULAÇÃO  DE  ASSISTÊNCIA  À

SAÚDE – FGR

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas de Regulação de Assistência à Saúde

- FGR foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

V. 11.4 – FUNÇÕES GRATIFICADAS DE AUDITORIA – FGA

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas de Auditoria - FGA foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. … da Lei nº …, de … de...de 2011)

'ANEXO V

( a que se refere o inciso II do art. 16 da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011)

(…)

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente -  Bonifácio Mourão,  relator  -  Délio Malheiros -  Fred

Costa - Neider Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.695/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Projeto

de Resolução nº 2.694/2011 altera os incisos I e II do “caput” do art. 5º da Resolução

nº  5.214,  de  23/12/2003,  que  altera  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da

Secretaria da Assembleia Legislativa.

Aprovado  no  1° turno  na  forma  original,  o  projeto  f oi  distribuído  à  Mesa  da
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Assembleia  para,  nos  termos  do  inciso  VIII  do  “caput”  do  art.  79  do  Regimento

Interno, receber parecer para o 2° turno.

1. Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  tem  o  objetivo  de  estender  aos  titulares  do  cargo  de

Técnico de Apoio Legislativo – cuja escolaridade mínima é o nível médio – a mesma

sistemática  de  desenvolvimento  na  carreira  adotada  para  os  cargos  de  Analista

Legislativo e Procurador, de nível superior de escolaridade. Com isso, assegura-se

aos titulares de cargos de nível médio de escolaridade o direito de concorrerem, após

o cumprimento do estágio probatório,  a até três padrões de vencimento enquanto

estiverem posicionados na Classe I da carreira.

Com essa medida, pretende-se reduzir a rotatividade dos ocupantes desses cargos,

uma vez que elevado percentual de nomeados desde 2009 no cargo de nível médio

não permaneceu no Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa. É

notório que, dentre os fatores que determinam o desligamento desses servidores,

está o valor do vencimento do cargo, que não se revela atrativo o suficiente para

motivar a sua permanência na Casa. Busca-se, portanto, com o fim de equacionar

esse problema de retenção de pessoal,  a melhoria da perspectiva de crescimento

profissional baseado no estímulo ao desempenho e à capacitação profissional aliado

a uma perspectiva de alcance de uma faixa salarial mais condizente com a praticada

no mercado e em outros órgãos públicos.

O  centro  do  problema  é  que  a  substituição  de  servidores  que  deixam

voluntariamente a Assembleia gera um encargo dispendioso, pois, além dos custos

de  substituição,  há  grave  impacto  no  caso  de  atividades  mais  complexas,  que

demandam maior  tempo para  serem aprendidas. Nesse aspecto,  a Casa perde o

investimento  alocado  na  capacitação  do  servidor,  o  que  se  mostra  contrário  aos

princípios da eficiência e da economicidade.

Além disso,  a  proposição tem  o  objetivo  de  transformar  vinte  cargos  vagos  de

Técnico Legislativo em cargos de Analista Legislativo. Essa medida se faz necessária

porque  o  Legislativo  estadual  vem  aprimorando  cada  vez  mais  o  seu  papel

institucional para assegurar ao cidadão uma legislação de qualidade e para reafirmar-

se como protagonista nas ações de interlocução com a sociedade. Para tanto, faz-se
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necessário  o  recrutamento  de  profissionais  dotados  de  competências  mais

específicas ou mais genéricas, de acordo com a área de atuação. Faz-se necessário

um número maior de pessoal com nível superior de escolaridade para o desempenho

de  atividades  consideradas  estratégicas  do  que  o  de  pessoal  de  nível  médio,

recrutado para prestar suporte operacional, uma vez que a Assembleia vem adotando

gradativamente ferramentas tecnológicas e gerenciais que permitem a redução de

pessoal destinado à execução de atividades de apoio.

Em relação aos aspectos formais da proposição, entendemos não existir nenhuma

impropriedade  de  natureza  constitucional,  financeira  ou  orçamentária  que

comprometa a sua aprovação, conforme já se detalhou quando de sua análise no 1º

turno.

Ao ensejo, apresentamos o Substitutivo nº 1, com o objetivo de regulamentar a

matéria veiculada nos arts. 5º a 7º da Lei nº 19.838, de 2/12/2011, que altera o valor

do índice básico da tabela de vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa

do Estado e dá outras providências.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Resolução nº 2.695/2011.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.695/2011 no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, que altera o Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O “caput” do art. 5º e o “caput” do art. 6º da Resolução nº 5.214, de 23 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – Progressão é a movimentação para o padrão de vencimento subsequente

na carreira em uma mesma classe, a cada período aquisitivo correspondente a um

ano civil, observados os requisitos para desenvolvimento previstos nesta resolução,

os critérios fixados em regulamento e o seguinte:
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I – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos I a II do “caput” do art. 3º

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele em que esteja posicionado na carreira, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;

II – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos III a V do “caput” do art. 3º

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele  em que esteja posicionado na carreira durante o

estágio probatório, findo o qual, se declarada a sua estabilidade, poderá concorrer a

até três padrões a partir do ano subsequente ao de sua estabilização, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;

III  –  nas  Classes  II,  III  e  Especial  das  carreiras  de  que  trata  o  art.  3º  desta

resolução, a movimentação do servidor se dá para o primeiro padrão de vencimento

subsequente  àquele  em  que  esteja  posicionado  na  carreira,  observado  o  último

padrão de vencimento de cada classe como limite para movimentação por progressão

e  o  interstício  mínimo  de  um  ano  civil  contado  da  movimentação  imediatamente

anterior.

(…)

Art. 6° – Promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe

para o primeiro padrão da classe imediatamente subsequente da carreira, observados

os  requisitos  previstos  nesta  resolução,  os  critérios  fixados  em  regulamento  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior.”.

Art. 2º – A Resolução nº 5.214, de 2003, fica acrescida dos seguintes arts. 8º-A e 8-

B:

“Art. 8º-A – Ao servidor que tenha obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por

cento) na avaliação global de desempenho relativa a período aquisitivo do ano de

2011 em diante serão atribuídos, para fins do disposto no art. 5º e no art. 6º desta

resolução,  dez  pontos  para  cada  ano  de  exercício  em  cargo  em  comissão  de

recrutamento limitado ou função gratificada integrantes do Sistema de Gerenciamento

e Assessoramento da Secretaria da Assembleia, na forma de regulamento.
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§ 1º – A cada vinte pontos obtidos na forma prevista no “caput”, o servidor faz jus à

progressão ou à promoção, conforme seu posicionamento na carreira, mediante o

atendimento ao disposto no art. 8º desta resolução, observado como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 2º – Para o primeiro desenvolvimento de que trata este artigo, o servidor deverá

contar com, no mínimo, sessenta pontos, observada a proporcionalidade do número

de padrões de vencimento por período aquisitivo a que se refere o § 1º deste artigo.

§ 3º – Será deduzido da retribuição pecuniária de que tratam o art. 3º da Lei nº

16.833, de 20 de julho de 2007, e o art. 3º da Lei nº 15.789, de 1º de agosto de 2005,

percebida pelo servidor o valor decorrente do desenvolvimento na carreira de que

trata este artigo, nos termos de regulamento.

§  4º  –  O  desenvolvimento  de  que  trata  este  artigo  depende  de  expressa  e

irretratável opção do servidor, nos termos de regulamento.

§ 5º – No cômputo do período aquisitivo a que se refere o § 1º deste artigo será

considerado o ano em que o servidor ocupe cargo em comissão de recrutamento

limitado  ou  função  gratificada  integrantes  do  Sistema  de  Gerenciamento  e

Assessoramento da Secretaria da Assembleia por, no mínimo, nove meses.

§ 6º – Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor convocado para responder por

órgão previsto no inciso V do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, 25 de maio de

2001.

Art.  8º-B – O servidor poderá concorrer,  nos termos de regulamento,  a até dois

padrões  de  vencimento  em  1º  de  janeiro  do  ano  subsequente  ao  ano  em  que

completar vinte anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa,

sem prejuízo do desenvolvimento de que tratam os arts. 5º, 6º e 8º-A desta resolução,

desde que obtenha nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) dos pontos nas

últimas  três  avaliações  de  desempenho  individual,  e  atenda  os  requisitos

estabelecidos na legislação pertinente ao desenvolvimento na carreira.

§ 1º  –  Para fins  de cumprimento do requisito  previsto no inciso I  do  art.  8º  da

Resolução nº 5.214, de 2003, o servidor deverá atender, no ano em que completar o

período  aquisitivo  a  que  se  refere  o  “caput”,  os  níveis  de  escolaridade  mínimos

previstos no Anexo desta resolução.
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§ 2º – O desenvolvimento com base neste artigo será concedido ao servidor uma

única vez.”.

Art.  3º  –  O  servidor  poderá  computar  como  período  aquisitivo  para  o

desenvolvimento de que trata o art. 8º-A da Resolução nº 5.214, de 2003, os anos em

que tenha obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas cinco últimas

avaliações  globais  de  desempenho relativas  a  períodos  aquisitivos  imediatamente

anteriores ao ano de entrada em vigor desta resolução.

Art. 4º – O servidor que, até 31 de dezembro de 2011, tenha completado o período

aquisitivo para o desenvolvimento previsto no art.  8º-B da Resolução nº 5.214, de

2003, poderá concorrer, em 1º de janeiro de 2012, à progressão e à promoção nos

termos do referido art. 8º-B, conforme o seu posicionamento na respectiva carreira,

desde que tenha obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas últimas

três avaliações de desempenho individual e atenda aos requisitos estabelecidos na

legislação pertinente ao desenvolvimento na carreira, ressalvado o previsto no inciso

V do “caput” do art. 8º da Resolução nº 5.214, de 2003, observada a escolaridade

mínima prevista no Anexo da referida resolução, observada a escolaridade mínima

prevista no Anexo da Resolução nº 5.214, de 2003.

Art. 5º – Regulamento disporá sobre o ordem de concessão de desenvolvimento na

carreira,  na  hipótese  de  o  servidor  fazer  jus,  concomitantemente,  a  diferentes

mecanismos de desenvolvimento na carreira com base na Resolução nº 5.214, de

2003.

Art. 6º – O detentor do cargo de Agente de Execução das Atividades da Secretaria

que  exerça  função  de  natureza  auxiliar  à  atividade  de  segurança  e  policiamento

interno ou vigilância poderá, mediante expressa e irretratável opção a ser formalizada

a partir de 1º de janeiro de 2012, nos termos e prazos previstos em regulamento, ser

posicionado  em  padrão  de  vencimento  correspondente  ao  valor  do  padrão  de

vencimento em que se encontre posicionado na data de opção acrescido do valor do

adicional de periculosidade de que trata o art. 6º da Resolução nº 5.115, de 29 de

maio  de 1992,  ou  no  padrão imediatamente  subsequente,  no  caso de não haver

padrão de igual valor.

§ 1º – Para fins da opção a que se refere o “caput” deste artigo o servidor deverá ter
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obtido, considerada a média aritmética das últimas cinco avaliações de desempenho

individual, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos pontos, além de ter atendido aos

requisitos  estabelecidos  na  legislação  pertinente  ao  desenvolvimento  na  carreira,

ressalvado,  para  o  ano de 2011,  o  previsto  no  inciso  V do “caput”  do  art.  8º  da

Resolução nº 5.214, de 2003.

§ 2º – A opção de que trata este artigo fará cessar o pagamento da parcela do

adicional de periculosidade ao servidor optante, observado o disposto no § 3º deste

artigo.

§  3º  –  Regulamento  disporá  sobre  o  aproveitamento  de  eventual  saldo

remanescente do valor do adicional de periculosidade, na forma deste artigo, mantida

sua natureza e denominação.

§ 4º – O posicionamento de que trata este artigo será estendido ao servidor inativo

ex-detentor  do  cargo  de  Agente  de  Execução  das  Atividades  da  Secretaria  que

percebia o adicional de periculosidade até o ato de sua aposentadoria e tenha se

aposentado com direito à paridade, observando-se, no que couber, o disposto no § 1º

deste artigo, nos termos de regulamento.

Art. 7º – O servidor que, na data de publicação da Lei nº 19.838, de 2 de dezembro

de 2011, estava posicionado no último padrão de vencimento das carreiras previstas

na Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, ou em padrão de vencimento superior a

este,  poderá concorrer,  a  partir  de 1º de janeiro de 2012,  ao desenvolvimento na

carreira, nos termos da Resolução nº 5.214, de 2003.

Parágrafo único – Para o cômputo de 2011 como período aquisitivo,  o  servidor

deverá cumprir os requisitos exigíveis para o desenvolvimento na carreira, ressalvado

o previsto no inciso V do “caput” do art. 8º da Resolução nº 5.214, de 2003.

Art. 8º – A estrutura das carreiras de que trata o art. 3º da Resolução nº 5.214, de

2003, passa a ser a constante no Anexo I desta resolução, nos termos do disposto

nos arts. 6º e 7º da Lei nº 19.838, de 2011.

Art.  9º  –  O desenvolvimento  decorrente  do  disposto  nesta  resolução observará

como limite o último padrão de vencimento da respectiva carreira.

Art. 10 – Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor a que se refere o art. 5°

da Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, e m conformidade com o disposto
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em lei e no Anexo II desta resolução.

Art. 11 – Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para os requisitos

previstos em resolução para o desenvolvimento do servidor em cada carreira.

Art. 12 – Ficam transformados vinte cargos de Técnico de Apoio Legislativo, código

AL-TE,  a que se refere o art.  3º  da  Lei  nº  15.014,  de 2004,  em vinte cargos de

Analista Legislativo, código AL-AN, mantidos a forma de provimento e os respectivos

símbolos de vencimento.

Art.  13  –  A Resolução nº  5.214,  de  2003,  passa a vigorar  acrescida  do  Anexo

constante no Anexo III desta resolução.

Art. 14 – O inciso II do art. 4° da Resolução n° 5. 305, de 22 de junho de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° – (...)

II  –  os  pertencentes  à  estrutura  dos  gabinetes  institucionais  da  Mesa  da

Assembleia,  das  Lideranças,  da  Ouvidoria  Parlamentar  e  das  Presidências  de

Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não exceda 40%

(quarenta por cento) da totalidade daqueles previstos no inciso I.”.

Art. 15 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 15 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

ANEXO I

(a que se refere o ”caput” do art. 8º da Resolução nº , de de dezembro de 2011)

I – Carreiras previstas nos incisos II, IV e V do art. 3º da Lei nº 15.014, de 2004

* - A tabela contendo as Carreiras previstas nos incisos II, IV e V do art. 3º da Lei nº

15.014, de 2004, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

II – Carreiras previstas nos incisos I e III do art. 3º da Lei nº 15.014, de 2004

* - A tabela contendo as Carreiras previstas nos incisos I e III do art. 3º da Lei nº

15.014, de 2004, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Resolução nº , de de dezembro de 2011)

Carreiras  do  Grupo  de  Execução  de  Apoio  à  Administração  da  Secretaria  da
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Assembleia correspondentes às carreiras previstas na Lei nº 15.014, de 2004

* - A tabela contendo as Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração

da Secretaria da Assembleia correspondentes às carreiras previstas na Lei nº 15.014,

de 2004, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 13 da Resolução nº , de de dezembro de 2011)

“ANEXO

(a que se refere o art. 8º-B da Resolução nº 5.214, de 2003)

Níveis de escolaridade mínima

* - O Anexo III a que se refere o art. 13 da Resolução nº , de de dezembro de 2011,

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.696/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de resolução em análise dispõe sobre

a prestação de contas da Assembleia Legislativa e dá outras providências.

A matéria foi  aprovada no 1º turno, na forma original e vem agora à Mesa para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79, VIII,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento foi devidamente analisado no 1º turno, em seus aspectos

formais  e  de  mérito.  Como,  durante  a  tramitação,  não houve alterações no texto

apresentado, não há novas questões a serem abordadas.

A  proposição  sob  exame  tem  como  finalidade  precípua  regulamentar  o

procedimento  de  prestação de contas  da  Assembleia Legislativa,  adequando-o às

exigências da Lei Complementar Federal nº 131, de 27/5/2009. Essa lei acrescentou

dispositivos  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  determinando  a  divulgação  de

informações minuciosas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Outro  objetivo  da  proposta  em  questão  é  desburocratizar  alguns  processos

administrativos  da  Casa,  conferindo-lhes  maior  economicidade.  Um  exemplo  é  a
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celebração de contratos de valores mais baixos: o § 4º a ser incluído no art. 61 da

Resolução  nº  3.800,  de  30/11/85,  prevê  delegação  da  Mesa  da  Assembleia  ao

Presidente e ao 1º-Secretário para autorizar a celebração de contratos, em caso de

valores de até R$80.000,00, e, em caso de valores de até R$8.000,00, ao Diretor-

Geral.

Como  se  observa,  a  proposição  consagra  os  princípios  da  publicidade  e  da

eficiência,  estabelecidos  no  art.  37  da  Constituição  Federal.  Está,  portanto,  em

harmonia  com  um  dos  compromissos  assumidos  pela  Casa  no  Direcionamento

Estratégico Assembleia 2020:  atuar  de  forma ética  e  transparente  e  garantir  uma

gestão eficiente e austera.

Diante das razões apresentadas, não se constata impedimento, seja em relação

aos  requisitos  formais,  seja  em  relação  ao  mérito,  à  aprovação  do  Projeto  de

Resolução nº 2.696/2011.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.696/2011, no 2º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.697/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de resolução sob comento institui o

diário oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A matéria foi  aprovada no 1º  turno,  na  forma original,  e  vem agora à Mesa da

Assembleia para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 195, combinado

com o art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela  foi  devidamente  analisada no 1º  turno  em seus aspectos

formais e de mérito. Como não houve alterações no texto apresentado durante a sua

tramitação, não há novas questões a serem abordadas.
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Conforme afirmado anteriormente, a internet tem sido o instrumento mais apto a

conciliar os princípios da publicidade e da economicidade na divulgação das ações do

poder público. Isso porque o acesso de usuários à internet é mais amplo do que ao

“Minas Gerais”, e a publicação eletrônica propicia significativa redução de gastos –

também por dispensar a assinatura do órgão oficial dos Poderes do Estado. Assim, a

proposição em  apreço  vai  ao  encontro  de  uma das  prioridades  estabelecidas  no

âmbito do Direcionamento Estratégico Assembleia 2020 para o biênio 2011-2012, ao

sugerir a “utilização de novas tecnologias no relacionamento da Assembleia com o

cidadão,  de  forma a  ampliar  a informação,  a  participação e a interatividade”,  nos

termos da Deliberação da Mesa nº 2.510, de 16/5/2011.

Vale lembrar também que a aprovação do projeto em comento contribuirá para a

preservação do meio ambiente, evitando, por um lado, a derrubada de árvores e, por

outro, o excesso de produção de lixo.

O projeto de resolução também está em harmonia com as determinações da Lei nº

19.429, de 11/1/2011, que dispõe sobre a publicação de matéria de interesse dos

Poderes do Estado no órgão oficial. O parágrafo único do art. 1º dessa lei estatui que

os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público  e  o  Tribunal  de  Contas

poderão  optar  por  divulgar  os  atos  oficiais  e  o  noticiário  de  seu  interesse  em

publicação própria ou em diário eletrônico disponibilizado na internet, nos termos de

regulamento.  A  segurança  da  divulgação,  no  caso  do  “Diário  do  Legislativo”,  é

afiançada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil –, instituída

pelo  governo  federal  em  2001,  com  a  finalidade  de  garantir  a  autenticidade,  a

integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

Diante das razões aduzidas, não se vislumbra óbice, seja em relação aos requisitos

formais, seja em relação ao mérito da proposição, motivo pelo qual deve o Projeto de

Resolução nº 2.697/2011 ser aprovado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.697/2011, no 2º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -
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Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.709/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa,  a  proposição em epígrafe  “define  os

limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos Municípios

de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e dá outras providências”.

Aprovado no primeiro turno com a Emenda nº 1, apresentada por esta Comissão,

retorna agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer para o 2º turno,

nos termos do art. 102, VIII, combinado com o artigo 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  pretende  definir  os  limites  do  Parque  Estadual  do

Sumidouro,  localizado nos  Municípios  de  Lagoa  Santa  e  Pedro  Leopoldo,  com  o

objetivo de corrigir a imperfeição jurídica decorrente da edição do Decreto nº 44.935,

de 2008, que redefiniu o perímetro da unidade de conservação.

A matéria  foi  aprovada no 1º  turno  com a  Emenda nº  1,  apresentada por  esta

Comissão.  Nessa  emenda,  promovemos  aprimoramentos  no  que  toca  à  técnica

legislativa, identificando as normas de criação e alteração relacionadas ao parque.

Considerando a importância de se solucionar a insegurança jurídica decorrente da

atual  situação,  em  que  vigem  dois  decretos  relativos  aos  limites  do  parque,

consideramos pertinente a aprovação da proposição em análise, na forma do vencido

em 1º turno.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.709/2011, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente e relator – Neider Moreira – Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 2.709/2011

(Redação do Vencido)

Define os limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos
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Municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, criado pelo

Decreto nº 20.375, de 1980, e alterado pelos Decretos nos 20.598, de 1980, e 44.935,

de 2008,  localizado nos Municípios  de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, com área

aproximada de 2.001,9375ha, são os definidos no memorial descritivo constante no

Anexo desta lei.

Art. 2º – Ficam declarados de utilidade pública e de interesse social, para fins de

desapropriação de pleno domínio, inclusive de direitos possessórios, mediante acordo

ou judicialmente, os terrenos e respectivas benfeitorias, pertencentes a particulares,

situados no interior da área descrita no Anexo desta lei.

Parágrafo único – Os terrenos e benfeitorias de que trata o “caput” destinam-se à

implantação do Parque Estadual do Sumidouro.

Art. 3º – Fica o Estado autorizado a promover a desapropriação dos bens de que

trata o art. 2º, com adoção dos procedimentos previstos no disposto no art. 15 do

Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

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

ANEXO

MEMORIAL DESCRITIVO

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO

MUNICÍPIOS: LAGOA SANTA E PEDRO LEOPOLDO

ÁREA: 2.001,937502 HA

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

MEMORIAL DESCRITIVO

IMÓVEL: PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO

PROPRIETÁRIO: IEF – INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

COMARCA: PEDRO LEOPOLDO

UF: MINAS GERAIS

MATRÍCULA: CÓDIGO DO INCRA:

ÁREA: 2.001,937502HA
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PERÍMETRO: 35.263,08M

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no vértice  DTMP0259,  de  coordenadas N

7.839.995,332m. e E 609.258,912m., situado no limite com Distrito de Fidalgo, deste,

segue  com  azimute  de  151º  08'58"  e  distância  de  156,17m.,  confrontando  neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0260,  de  coordenadas  N

7.839.858,542m. e E 609.334,270m.;  deste,  segue com azimute de 180º 55'51" e

distância de 98,31 m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0261, de coordenadas N 7.839.760,240m. e E 609.332,673m.; deste,  segue

com azimute de 74º 08'04" e distância de 96,84m., confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMP0262, de coordenadas N 7.839.786,714m. e E

609.425,824m.;  deste,  segue com azimute  de  74º  28'40"  e  distância  de  69,91m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0263,  de

coordenadas N 7.839.805,423m. e E 609.493,185m.; deste, segue com azimute de

85º  56'14"  e  distância  de  106,26m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0264,  de  coordenadas  N  7.839.812,951m.  e  E

609.599,173m.; deste, segue com azimute de 107º 45'21" e distância de 37,14m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0265,  de

coordenadas N 7.839.801,626m. e E 609.634,540m.; deste, segue com azimute de

71º  07'51"  e  distância  de  164,15m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0266,  de  coordenadas  N  7.839.854,712m.  e  E

609.789,864m.; deste, segue com azimute de 48º 32'49" e distância de 166,58m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0267,  de

coordenadas N 7.839.964,990m. e E 609.914,717m.; deste, segue com azimute de

100º  06'44"  e  distância  de  100,45m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0268,  de  coordenadas  N  7.839.947,353m.  e  E

610.013,607m.; deste, segue com azimute de 88º 48'01" e distância de 109,43m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0269, de coordenadas N 7.839.949,644m. e E 610.123,014m.; deste,  segue

com azimute de 97º 16'26" e distância de 146,33m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0270,  de  coordenadas  N

7.839.931,117m.  e  E  610.268,163m.;  deste,  segue  com  azimute  de  93º  07'55"  e
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distância  de  41,47m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0271,  de  coordenadas  N  7.839.928,851m.  e  E

610.309,575m.; deste, segue com azimute de 102º 45'03" e distância de 129,21m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0272, de coordenadas N 7.839.900,332m. e E 610.435,602m.; deste,  segue

com azimute de 88º 53'41" e distância de 48,06m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0273,  de  coordenadas  N

7.839.901,259m.  e  E  610.483,653m.;  deste,  segue com  azimute  de  75º  10'04"  e

distância  de  153,17m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0274,  de  coordenadas  N  7.839.940,470m.  e  E

610.631,722m.;  deste,  segue com azimute  de  91º  27'32"  e  distância  de  42,78m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0275, de coordenadas N 7.839.939,381m. e E 610.674,484m.; deste,  segue

com azimute de 107º 26'59" e distância de 27,88m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0276,  de  coordenadas  N

7.839.931,021m. e E 610.701,080m.;  deste,  segue com azimute de 139º 12'34" e

distância  de  138,89m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0277,  de  coordenadas  N  7.839.825,865m.  e  E

610.791,818m.; deste, segue com azimute de 173º 22'53" e distância de 212,57m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0278, de coordenadas N 7.839.614,713m. e E 610.816,319m.; deste,  segue

com azimute de 147º 47'49" e distância de 88,38m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0279,  de  coordenadas  N

7.839.539,925m.  e  E  610.863,421m.;  deste,  segue com  azimute  de  76º  00'18"  e

distância  de  83,76m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0280,  de  coordenadas  N  7.839.560,182m.  e  E

610.944,698m.; deste, segue com azimute de 102º 38'51" e distância de 129,96m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0193, de coordenadas N 7.839.531,728m. e E 611.071,500m.; deste, segue

com azimute de 99º 59'05" e distância de 35,84m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0194,  de  coordenadas  N
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7.839.525,514m.  e  E  611.106,796m.;  deste,  segue  com  azimute  de  66º  29'46"  e

distância  de  122,59m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0195,  de  coordenadas  N  7.839.574,403m.  e  E

611.219,212m.; deste,  segue com azimute de 124º 32'33" e distância de 56,47m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0196, de coordenadas N 7.839.542,382m. e E 611.265,729m.; deste, segue

com azimute de 128º 10'40" e distância de 74,80m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0197,  de  coordenadas  N

7.839.496,147m. e E 611.324,530m.;  deste,  segue com azimute de  112º 45'12"  e

distância  de  144,09m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0198,  de  coordenadas  N  7.839.440,418m.  e  E

611.457,407m.; deste,  segue com azimute de 193º 00'24" e distância de 85,34m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0199, de coordenadas N 7.839.357,267m. e E 611.438,200m.; deste, segue

com azimute de 151º 08'28" e distância de 79,88m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0200,  de  coordenadas  N

7.839.287,310m. e E 611.476,753m.;  deste,  segue com azimute de  132º  38'39"  e

distância  de  27,06m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0201,  de  coordenadas  N  7.839.268,979m.  e  E

611.496,657m.;  deste,  segue com  azimute  de  55º  37'56"  e  distância  de  81,85m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0202, de coordenadas N 7.839.315,186m. e E 611.564,222m.; deste, segue

com azimute de 155º 41'20" e distância de 59,96m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0203,  de  coordenadas  N

7.839.260,543m. e E 611.588,907m.;  deste,  segue com azimute de  243º  31'22"  e

distância  de  64,13m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0204,  de  coordenadas  N  7.839.231,950m.  e  E

611.531,501m.; deste,  segue com azimute de 137º 07'46" e distância de 76,96m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0205, de coordenadas N 7.839.175,550m. e E 611.583,857m.; deste, segue

com azimute de 204º 57'51" e distância de 37,91m., confrontando neste trecho com
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Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0206,  de  coordenadas  N

7.839.141,186m. e E 611.567,859m.;  deste,  segue com azimute de  174º  45'18"  e

distância  de  120,18m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0207,  de  coordenadas  N  7.839.021,509m.  e  E

611.578,845m.; deste,  segue com azimute de 270º 20'34" e distância de 34,26m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0208, de coordenadas N 7.839.021,714m. e E 611.544,584m.; deste, segue

com azimute de 209º 08'33" e distância de 303,80m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0209,  de  coordenadas  N

7.838.756,371m. e E 611.396,638m.;  deste,  segue com azimute de  132º  38'39"  e

distância  de  84,81m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0210,  de  coordenadas  N  7.838.698,916m.  e  E

611.459,023m.;  deste,  segue com  azimute  de  42º  25'29"  e  distância  de  67,92m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0211, de coordenadas N 7.838.749,052m. e E 611.504,843m.; deste, segue

com azimute de 49º 12'40" e distância de 78,07m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0212,  de  coordenadas  N

7.838.800,052m.  e  E  611.563,950m.;  deste,  segue  com  azimute  de  25º  48'41"  e

distância  de  95,63m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0213,  de  coordenadas  N  7.838.886,137m.  e  E

611.605,586m.; deste,  segue com azimute de 12º 09'28" e distância de 133,41m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0214, de coordenadas N 7.839.016,550m. e E 611.633,682m.; deste, segue

com azimute de 91º 38'56" e distância de 172,58m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0215,  de  coordenadas  N

7.839.011,584m.  e  E  611.806,194m.;  deste,  segue  com  azimute  de  62º  45'48"  e

distância  de  16,00  m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0063B,  de  coordenadas  N  7.839.018,908m.  e  E

611.820,423m.;  deste,  segue  com  azimute  de  7º  46'49"  e  distância  de  46,58m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0216, de coordenadas N 7.839.065,060m. e E 611.826,729m.; deste, segue
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com azimute de 57º 00'28" e distância de 19,24m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0217,  de  coordenadas  N

7.839.075,537m. e E 611.842,867 m.; deste, segue com azimute de 140º 29'39" e

distância  de  19,60m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0218,  de  coordenadas  N  7.839.060,414m.  e  E

611.855,336m.; deste,  segue com azimute de 46º 45'06" e distância de 136,53m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0219, de coordenadas N 7.839.153,957m. e E 611.954,781m.; deste, segue

com azimute de 107º 42'21" e distância de 57,42m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0220,  de  coordenadas  N

7.839.136,493m.  e  E  612.009,484m.;  deste,  segue com  azimute  de  12º  28'54"  e

distância  de  41,18m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0221,  de  coordenadas  N  7.839.176,704m.  e  E

612.018,385m.; deste, segue com azimute de 134º 19'40" e distância de 76,18m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0222, de coordenadas N 7.839.123,471m. e E 612.072,882m.; deste, segue

com azimute de 155º 54'06" e distância de 45,60m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0223,  de  coordenadas  N

7.839.081,849m. e E 612.091,499m.;  deste,  segue com azimute de 126º 34'21" e

distância  de  50,52m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0224,  de  coordenadas  N  7.839.051,750m.  e  E

612.132,068m.; deste, segue com azimute de 139º 55'02" e distância de 216,19m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0225, de coordenadas N 7.838.886,339m. e E 612.271,272m.; deste, segue

com azimute de 42º 24'01" e distância de 173,25m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0226,  de  coordenadas  N

7.839.014,278m.  e  E  612.388,098m.;  deste,  segue com  azimute  de  54º  25'49"  e

distância  de  123,35m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0227,  de  coordenadas  N  7.839.086,028m.  e  E

612.488,429m.; deste, segue com azimute de 291º 36'22" e distância de 34,16m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice
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DTMM0228, de coordenadas N 7.839.098,607m. e E 612.456,668m.; deste, segue

com azimute de 319º 01'10" e distância de 25,98m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0229,  de  coordenadas  N

7.839.118,217m. e E 612.439,633m.;  deste,  segue com azimute de  331º  33'40"  e

distância  de  34,88m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0230,  de  coordenadas  N  7.839.148,885m.  e  E

612.423,024m.; deste, segue com azimute de 325º 13'33" e distância de 33,07m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0231, de coordenadas N 7.839.176,047m. e E 612.404,164m.; deste, segue

com azimute de 334º 26'40" e distância de 53,89m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0232,  de  coordenadas  N

7.839.224,666m. e E 612.380,916m.;  deste,  segue com azimute de 330º 46'59" e

distância  de  36,80m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0233,  de  coordenadas  N  7.839.256,781m.  e  E

612.362,955m.; deste, segue com azimute de 339º 06'10" e distância de 46,83m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0234, de coordenadas N 7.839.300,531m. e E 612.346,251m.; deste, segue

com azimute de 334º 05'28" e distância de 65,84m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0235,  de  coordenadas  N

7.839.359,757m. e E 612.317,481m.;  deste,  segue com azimute de 309º 00'44" e

distância  de  62,47m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0236,  de  coordenadas  N  7.839.399,081m.  e  E

612.268,941m.; deste, segue com azimute de 339º 44'30" e distância de 99,92m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0237, de coordenadas N 7.839.492,818m. e E 612.234,344 m.; deste, segue

com azimute de 341º 34'33" e distância de 67,72m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0238,  de  coordenadas  N

7.839.557,067m.  e  E  612.212,941m.;  deste,  segue com  azimute  de  72º  21'00"  e

distância de 1,64m., confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  vértice  DTMM0239,  de  coordenadas  N  7.839.557,564m.  e  E  612.214,503m.;

deste, segue com azimute de 344º 58'02" e distância de 45,40m., confrontando neste



1804
____________________________________________________________________________

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0001,  de

coordenadas N 7.839.601,412m. e E 612.202,727m.; deste, segue com azimute de

334º 59'56" e distância de 9,81m., confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro, até o vértice DTMM0002,  de coordenadas N 7.839.610,307m. e E

612.198,579m.; deste, segue com azimute de 295º 23'02" e distância de 23,64m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0003, de coordenadas N 7.839.620,443m. e E 612.177,217m.; deste, segue

com azimute de 346º 42'26" e distância de 26,99m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0004,  de  coordenadas  N

7.839.646,707m.  e  E  612.171,012m.;  deste,  segue com  azimute  de  53º  39'41"  e

distância  de  116,53m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0005,  de  coordenadas  N  7.839.715,757m.  e  E

612.264,880 m.; deste, segue com azimute de 54º 59'50" e distância de 107,60m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0006, de coordenadas N 7.839.777,477m. e E 612.353,016m.; deste, segue

com azimute de 341º 56'04" e distância de 45,41m., confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0007,  de  coordenadas  N

7.839.820,652m.  e  E  612.338,933m.;  deste,  segue com  azimute  de  68º  51'12"  e

distância de 11,56m., confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até o vértice DTMM0008, de coordenadas N 7.839.824,821m. e E 612.349,711m.;

deste, segue com azimute de 43º 55'38" e distância de 27,23m., confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0009,  de

coordenadas N 7.839.844,432m. e E 612.368,601m.; deste, segue com azimute de 7º

27'36" e distância de 72,75m., confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0010,  de  coordenadas  N  7.839.916,571m.  e  E

612.378,047m.; deste, segue com azimute de 75º 36'37" e distância de 103,88m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0011, de coordenadas N 7.839.942,388m. e E 612.478,672m.; deste, segue

com azimute de 164º 51'12" e distância de 108,41m., confrontando neste trecho com

Rio das Velhas, até o vértice DTMP0001, de coordenadas N 7.839.837,746m. e E

612.506,998m.; deste, segue com azimute de 155º 35'24" e distância de 65,46m.,
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confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0002,  de

coordenadas N 7.839.778,138m. e E 612.534,050m.; deste, segue com azimute de

146º 52'45" e distância de 70,65 m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas,

até o vértice DTMP0003, de coordenadas N 7.839.718,968m. e E 612.572,653m.;

deste,  segue com azimute  de  124º  03'42"  e  distância  de  101,64m.,  confrontando

neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0004,  de  coordenadas  N

7.839.662,040m. e E 612.656,857m.;  deste,  segue com azimute de 117º  53'10"  e

distância de 352,01m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas, até o vértice

DTMP0005, de coordenadas N 7.839.497,398m. e E 612.967,995m.; deste,  segue

com azimute de 127º 40'09" e distância de 261,19m., confrontando neste trecho com

Rio das Velhas, até o vértice DTMP0006, de coordenadas N 7.839.337,783m. e E

613.174,742m.; deste, segue com azimute de 127º 18'13" e distância de 125,73m.,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0007,  de

coordenadas N 7.839.261,583m. e E 613.274,756 m.; deste, segue com azimute de

121º 36'32" e distância de 64,46m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas,

até o vértice DTMP0008, de coordenadas N 7.839.227,797 m. e E 613.329,655 m.;

deste, segue com azimute de 117º 41'22" e distância de 119,19m., confrontando neste

trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0009,  de  coordenadas  N

7.839.172,414m. E E 613.435,191m.; deste, segue com azimute de 107º 05'44" e

distância de 297,12m., confrontando neste trecho com Rio das Velhas, até o vértice

DTMP0010, de coordenadas N 7.839.085,069m. e E 613.719,187m.; deste,  segue

com azimute de 113º 55'00" e distância de 238,08m., confrontando neste trecho com

Rio das Velhas, até o vértice DTMP0011, de coordenadas N 7.838.988,551m. e E

613.936,822m.; deste, segue com azimute de 121º 39'11" e distância de 130,52m.,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMM0012,  de

coordenadas N 7.838.920,060m. e E 614.047,922m.; deste, segue com azimute de

221º 05'04" e distância de 589,35m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0013,  de  coordenadas  N  7.838.475,845m.  e  E

613.660,619m.; deste, segue com azimute de 220º 07'54" e distância de 115,12m.,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0014, de

coordenadas N 7.838.387,831m. e E 613.586,421m.; deste, segue com azimute de
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237º 59'13" e distância de 255,34m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0015,  de  coordenadas  N  7.838.252,470m.  e  E

613.369,907m.; deste, segue com azimute de 241º 16'02" e distância de 383,09m.,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0016, de

coordenadas N 7.838.068,307m. e E 613.033,984m.; deste, segue com azimute de

213º 47'54" e distância de 93,54m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0017,  de  coordenadas  N  7.837.990,572m.  e  E

612.981,948m.; deste, segue com azimute de 216º 04'10" e distância de 150,17m.,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0018, de

coordenadas N 7.837.869,190m. e E 612.893,534m.; deste, segue com azimute de

213º 13'50" e distância de 149,69m., confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0019,  de  coordenadas  N  7.837.743,978m.  e  E

612.811,502m.; deste, segue com azimute de 212º 13'30" e distância de 119,10m.,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0020, de

coordenadas N 7.837.643,225m. e E 612.747,993m.; deste, segue com azimute de

326º  34'41"  e  distância  de  264,45m.,  confrontando  neste  trecho  com  Genesco

Aparecido  de  Oliveira  Filho,  até  o  vértice  DTMM0021,  de  coordenadas  N

7.837.863,947m. e E 612.602,332m.;  deste,  segue com azimute de 225º 21'24" e

distância de 284,41m., confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira

Filho,  até  o  vértice  DTMM0022,  de  coordenadas  N  7.837.664,095m.  e  E

612.399,977m.; deste, segue com azimute de 215º 14'17" e distância de 57,78m.,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0023, de coordenadas N 7.837.616,902m. e E 612.366,639m.; deste, segue

com azimute de 203º 54'40" e distância de 132,40m., confrontando neste trecho com

Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0024, de coordenadas N

7.837.495,861m. e E 612.312,973m.;  deste,  segue com azimute de 183º 00'08" e

distância de 245,15m., confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira

Filho,  até  o  vértice  DTMM0025,  de  coordenadas  N  7.837.251,052m.  e  E

612.300,134m.;  deste,  segue com azimute  de  96º  50'51"  e  distância  de  84,79m.,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0026, de coordenadas N 7.837.240,943m. e E 612.384,316m.; deste, segue
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com azimute de 217º 55'45" e distância de 39,22m., confrontando neste trecho com

Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0027,  de  coordenadas  N

7.837.210,010m. e E 612.360,210m.;  deste,  segue com azimute de 204º 10'24" e

distância de 49,93m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0028, de coordenadas N 7.837.164,459m. e E 612.339,764m.; deste,

segue com azimute de 209º 19'32" e distância de 25,20m., confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0029,  de  coordenadas  N

7.837.142,487m. e E 612.327,421m.;  deste,  segue com azimute de 230º 53'13" e

distância de 64,33m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0030, de coordenadas N 7.837.101,904m. e E 612.277,507m.; deste,

segue com azimute de 242º 16'38" e distância de 68,27m., confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0031,  de  coordenadas  N

7.837.070,146m. e E 612.217,075m.;  deste,  segue com azimute de 225º 57'53" e

distância de 17,18m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0032, de coordenadas N 7.837.058,207m. e E 612.204,727m.; deste,

segue com azimute de 218º 48'53" e distância de 27,50m., confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0033,  de  coordenadas  N

7.837.036,776m. e E 612.187,487m.;  deste,  segue com azimute de 242º 26'15" e

distância de 67,33m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0034, de coordenadas N 7.837.005,621m. e E 612.127,798m.;

deste, segue com azimute de 215º 38'03" e distância de 12,92m., confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0035, de coordenadas

N 7.836.995,122m. e E 612.120,272m.; deste, segue com azimute de 213º 21'11" e

distância de 72,33m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0036, de coordenadas N 7.836.934,709m. e E 612.080,508m.;

deste, segue com azimute de 238º 45'50" e distância de 23,57m., confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0037, de coordenadas

N 7.836.922,486m. e E 612.060,354m.; deste, segue com azimute de 237º 01'36" e

distância de 258,13m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0038, de coordenadas N 7.836.782,000m. e E 611.843,804m.;

deste, segue com azimute de 221º 41'31" e distância de 57,30m., confrontando neste
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trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0039, de coordenadas

N 7.836.739,213m. e E 611.805,693m.; deste, segue com azimute de 199º 25'51" e

distância de 29,57m., confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até o vértice DTMM0040, de coordenadas N 7.836.711,330m. e E 611.795,857m.;

deste,  segue com azimute  de  302º  36'48"  e  distância  de  329,47m.,  confrontando

neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0041, de

coordenadas N 7.836.888,906m. e E 611.518,332m.; deste, segue com azimute de

33º 20'01" e distância de 20,55m., confrontando neste trecho com Genesco Aparecido

de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0043, de coordenadas N 7.836.906,073m. e E

611.529,623m.;  deste,  segue  com azimute  de  300º  11'23"  e  distância  de  4,07m.,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0042, de coordenadas N 7.836.908,122m. e E 611.526,101m.; deste, segue

com azimute de 39º 44'53" e distância de 22,47m., confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lapinha  -  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0012B, de coordenadas N 7.836.925,395m. e E 611.540,466m.; deste, segue

com azimute de 302º 33'16" e distância de 12,00m., confrontando neste trecho com

Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice DTMP0012A, de coordenadas N

7.836.931,852m. e E 611.530,351m.;  deste,  segue com azimute de  227º  16'37"  e

distância de 41,66m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0064A,  de  coordenadas  N

7.836.903,587m. e E 611.499,745m.;  deste,  segue com azimute de  230º  23'27"  e

distância de 20,79m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0065A,  de  coordenadas  N

7.836.890,335m. e E 611.483,732m.;  deste,  segue com azimute de  226º  18'04"  e

distância de 63,52m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0066A,  de  coordenadas  N

7.836.846,449m. e E 611.437,806m.;  deste,  segue com azimute de  225º  45'44"  e

distância de 29,46m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0067A,  de  coordenadas  N

7.836.825,897m. e E 611.416,700m.;  deste,  segue com azimute de  220º  06'52"  e

distância de 21,82m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada
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Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0068A,  de  coordenadas  N

7.836.809,210m. e E 611.402,641m.;  deste,  segue com azimute de  214º  52'15"  e

distância de 18,84m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0069A,  de  coordenadas  N

7.836.793,754m. e E 611.391,870m.;  deste,  segue com azimute de  208º  29'21"  e

distância de 29,11m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0070A,  de  coordenadas  N

7.836.768,168m. e E 611.377,984m.;  deste,  segue com azimute de  206º  18'54"  e

distância de 41,72m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0071A,  de  coordenadas  N

7.836.730,776m. e E 611.359,492m.;  deste,  segue com azimute de  212º  03'37"  e

distância de 51,86m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0072A,  de  coordenadas  N

7.836.686,828m. e E 611.331,966m.;  deste,  segue com azimute de  214º  20'47"  e

distância de 64,49m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0073A,  de  coordenadas  N

7.836.633,584m. e E 611.295,582m.;  deste,  segue com azimute de  218º  50'01"  e

distância de 23,66m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0074A,  de  coordenadas  N

7.836.615,152m. e E 611.280,745m.;  deste,  segue com azimute de  229º  15'58"  e

distância de 22,21m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0075A,  de  coordenadas  N

7.836.600,661m. e E 611.263,918m.;  deste,  segue com azimute de  234º  52'54"  e

distância de 40,05m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0076A,  de  coordenadas  N

7.836.577,620m. e E 611.231,157m.;  deste,  segue com azimute de  230º  13'52"  e

distância de 22,20m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0077A,  de  coordenadas  N

7.836.563,422m. e E 611.214,097m.;  deste,  segue com azimute de  231º  57'18"  e

distância de 15,30m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0078A,  de  coordenadas  N
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7.836.553,991m. e E 611.202,045m.;  deste,  segue com azimute de  254º  19'27"  e

distância de 2,67m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Quinta  do  Sumidouro  -  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0044,  de  coordenadas  N

7.836.553,270m. e E 611.199,476m.;  deste,  segue com azimute de  311º 46'00"  e

distância de 310,81m., confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva,

até o vértice DTMM0045, de coordenadas N 7.836.760,300m. e E 610.967,654m.;

deste, segue com azimute de 246º 36'30" e distância de 80,51m., confrontando neste

trecho com Agenor Guimarães da Silva, até o vértice DTMM0046, de coordenadas N

7.836.728,337m. e E 610.893,762m.;  deste,  segue com azimute de 319º 57'56" e

distância de 15,59m., confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha até o vértice

DTMM0047, de coordenadas N 7.836.740,271m. e E 610.883,736m.; deste, segue

com azimute de 250º 41'33" e distância de 95,53m., confrontando neste trecho com

Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0048, de coordenadas N 7.836.708,684m. e E

610.793,576m.; deste, segue com azimute de 337º 58'35" e distância de 59,10m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0049,  de

coordenadas N 7.836.763,472m. e E 610.771,414m.; deste, segue com azimute de

263º  08'22"  e  distância  de  13,92m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0050,  de  coordenadas  N  7.836.761,809m.  e  E

610.757,592m.; deste, segue com azimute de 306º 30'02" e distância de 22,28m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0051,

de coordenadas N 7.836.775,059m. e E 610.739,686m.; deste, segue com azimute

de 30º 05'09" e distância de 17,18m., confrontando neste trecho com Joaquim Soares

da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0052,  de  coordenadas  N  7.836.789,924m.  e  E

610.748,298m.; deste, segue com azimute de 358º 24'54" e distância de 20,17m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0053,

de coordenadas N 7.836.810,091m. e E 610.747,740m.; deste, segue com azimute

de 5º00'50" e distância de 26,80m., confrontando neste trecho com Joaquim Soares

da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0054,  de  coordenadas  N  7.836.836,786m.  e  E

610.750,082m.; deste, segue com azimute de 311º 57'38" e distância de 60,25m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0055,

de coordenadas N 7.836.877,070m. e E 610.705,280m.; deste, segue com azimute
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de  253º  29'54"  e  distância  de  96,32m.,  confrontando  neste  trecho  com  Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0056, de coordenadas N 7.836.849,711m. e E

610.612,928m.; deste, segue com azimute de 345º 42'39" e distância de 59,16m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0057,

de coordenadas N 7.836.907,038m. e E 610.598,327m.; deste, segue com azimute

de 340º 45'37"  e distância  de  166,24m.,  confrontando neste trecho com Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0058, de coordenadas N 7.837.063,992m. e E

610.543,548m.; deste, segue com azimute de 254º 06'51" e distância de 320,67m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0059,

de coordenadas N 7.836.976,217m. e E 610.235,123m.; deste, segue com azimute

de  192º  24'50"  e  distância  de  93,26m.,  confrontando  neste  trecho  com  Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0060, de coordenadas N 7.836.885,139m. e E

610.215,075m.; deste, segue com azimute de 171º 10'23" e distância de 61,99m.,

confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o vértice DTMM0061,

de coordenadas N 7.836.823,880m. e E 610.224,588m.; deste, segue com azimute

de  181º  45'40"  e  distância  de  45,81m.,  confrontando  neste  trecho  com  Joaquim

Soares da Silva, até o vértice DTMM0062, de coordenadas N 7.836.778,088m. e E

610.223,180m.; deste, segue com azimute de 249º 39'46" e distância de 100,82m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0063,  de

coordenadas N 7.836.743,047m. e E 610.128,641m.; deste, segue com azimute de

155º  39'22"  e  distância  de  50,83m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0064,  de  coordenadas  N  7.836.696,736m.  e  E

610.149,594m.; deste, segue com azimute de 154º 36'04" e distância de 44,96m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0065,  de

coordenadas N 7.836.656,120m. e E 610.168,879m.; deste, segue com azimute de

83º 01'20" e distância de 24,18m., confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha,

até o vértice DTMM0066, de coordenadas N 7.836.659,058m. e E 610.192,884m.;

deste,  segue com azimute  de  174º  27'33"  e  distância  de  122,42m.,  confrontando

neste trecho com Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0067, de coordenadas N

7.836.537,211m. e E 610.204,704m.;  deste,  segue com azimute de  196º  27'08"  e

distância  de  156,70m.,  confrontando  neste  trecho  com Distrito  de  Lapinha,  até  o
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vértice DTMM0068, de coordenadas N 7.836.386,926m. e E 610.160,324m.; deste,

segue com azimute de 204º 29'39" e distância de 30,01m., confrontando neste trecho

com  Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0069,  de  coordenadas  N

7.836.359,615m. e E 610.147,881m.;  deste,  segue com azimute de 256º 08'24" e

distância de 88,07m., confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha, até o vértice

DTMM0070, de coordenadas N 7.836.338,519m. e E 610.062,380m.; deste, segue

com azimute de 302º 09'07" e distância de 176,55m., confrontando neste trecho com

Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0071, de coordenadas N 7.836.432,475m. e E

609.912,902m.; deste, segue com azimute de 268º 06'08" e distância de 98,37m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0072,  de

coordenadas N 7.836.429,217m. e E 609.814,581m.; deste, segue com azimute de

277º  17'15"  e  distância  de  147,00m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0073,  de  coordenadas  N  7.836.447,864m.  e  E

609.668,764m.; deste, segue com azimute de 241º 39'45" e distância de 135,97m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0074,  de

coordenadas N 7.836.383,325m. e E 609.549,090m.; deste, segue com azimute de

277º  34'45"  e  distância  de  266,49m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0075,  de  coordenadas  N  7.836.418,474m.  e  E

609.284,931m.; deste, segue com azimute de 179º 41'00" e distância de 24,25m.,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0076,  de

coordenadas N 7.836.394,224m. e E 609.285,065m.; deste, segue com azimute de

286º 06'34" e distância de 76,57m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até o vértice DTMP0080A, de coordenadas N 7.836.415,471m. e E 609.211,500m.;

deste, segue com azimute de 291º 54'14" e distância de 17,96m., confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMP0081A,  de  coordenadas  N

7.836.422,170m. e E 609.194,839m.;  deste,  segue com azimute de 304º 10'37" e

distância de 18,83m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley, até o vértice

DTMP0082A, de coordenadas N 7.836.432,745m. e E 609.179,265m.; deste, segue

com azimute de 317º 59'25" e distância de 10,07m., confrontando neste trecho com

Saulo Wanderley, até o vértice DTMP0083A, de coordenadas N 7.836.440,227m. e E

609.172,526m.;  deste,  segue com azimute  de  309º  23'24"  e  distância  de  1,91m.,
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confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0077,  de

coordenadas N 7.836.441,440m. e E 609.171,048m.; deste, segue com azimute de

238º 11'49" e distância de 44,88m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até o vértice DTMM0078, de coordenadas N 7.836.417,787m. e E 609.132,904m.;

deste, segue com azimute de 330º 39'55" e distância de 96,69m., confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0079,  de  coordenadas  N

7.836.502,081m. e E 609.085,533m.;  deste,  segue com azimute de 337º 37'07" e

distância de 46,29m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley, até o vértice

DTMM0080, de coordenadas N 7.836.544,887m. e E 609.067,906m.; deste, segue

com azimute de 318º 29'39" e distância de 17,33m., confrontando neste trecho com

Saulo Wanderley, até o vértice DTMM0081, de coordenadas N 7.836.557,868m. e E

609.056,419m.; deste, segue com azimute de 311º 40'34" e distância de 25,93m.,

confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0082,  de

coordenadas N 7.836.575,108m. e E 609.037,053m.; deste, segue com azimute de

251º  26'56"  e  distância  de  349,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Saulo

Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0083,  de  coordenadas  N  7.836.463,877m.  e  E

608.705,599m.; deste, segue com azimute de 307º 04'06" e distância de 54,59m.,

confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMP0084,  de

coordenadas N 7.836.496,784m. e E 608.662,038m.; deste, segue com azimute de

307º 02'55" e distância de 28,88m., confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até o vértice DTMP0085, de coordenadas N 7.836.514,181m. e E 608.638,992m.;

deste, segue com azimute de 285º 55'02" e distância de 20,73m., confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N

7.836.519,867m. e E 608.619,054m.;  deste,  segue com azimute de 311º  54'41"  e

distância  de  10,43m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0087,  de  coordenadas  N  7.836.526,836m.  e  E

608.611,290m.; deste,  segue com azimute de 338º 36'38" e distância de 14,59m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0088, de coordenadas N.836.540,421m. e E 608.605,969 m.; deste, segue com

azimute de 287º 31'52" e distância de 23,96m., confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0089,  de  coordenadas  N
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7.836.547,638m. e E 608.583,123m.;  deste,  segue com azimute de 305º 03'53" e

distância  de  60,82m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0090,  de  coordenadas  N  7.836.582,579m.  e  E

608.533,342m.; deste, segue com azimute de 315º 42'50" e distância de 24,23m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0091, de coordenadas N 7.836.599,924m. e E 608.516,424m.; deste,  segue

com azimute de 301º 33'13" e distância de 36,97m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães  até  o  vértice  DTMP0092,  de  coordenadas  N

7.836.619,272m. e E 608.484,917m.;  deste,  segue com azimute de 308º 32'04" e

distância  de  38,19m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0093,  de  coordenadas  N  7.836.643,061m.  e  E

8.455,047m.;  deste,  segue  com  azimute  de  302º  47'29"  e  distância  de  25,41m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0094, de coordenadas N 7.836.656,822m. e E 608.433,687m.; deste,  segue

com azimute de 290º 22'33" e distância de 35,97m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0095,  de  coordenadas  N

7.836.669,347m. e E 608.399,965m.;  deste,  segue com azimute de 243º 14'13" e

distância  de  26,67m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0096,  de  coordenadas  N  7.836.657,339m.  e  E

608.376,155m.; deste, segue com azimute de 258º 57'46" e distância de 27,64m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0097, de coordenadas N 7.836.652,048m. e E 608.349,029m.; deste,  segue

com azimute de 298º 15'42" e distância de 25,89m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0098,  de  coordenadas  N

7.836.664,306m. e E 608.326,227m.;  deste,  segue com azimute de 349º 48'58" e

distância  de  44,72m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0099,  de  coordenadas  N  7.836.708,322m.  E  E

608.318,320m.;  deste,  segue com azimute  de  43º  21'05"  e  distância  de  18,95m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0100, de coordenadas N 7.836.722,102m. e E 608.331,329m.; deste,  segue

com azimute de 74º 00'48" e distância de 15,25m., confrontando neste trecho com
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Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0101,  de  coordenadas  N

7.836.726,302m.  e  E  608.345,989m.;  deste,  segue com  azimute  de  77º  40'41"  e

distância  de  27,22m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0102,  de  coordenadas  N  7.836.732,110m.  e  E

608.372,578m.;  deste,  segue com azimute  de  51º  15'58"  e  distância  de  19,80m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0103, de coordenadas N 7.836.744,498m. e E 608.388,022m.; deste,  segue

com azimute de 34º27'31" e distância de 10,57m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0104,  de  coordenadas  N

7.836.753,211m. e E 608.394,001m.;  deste,  segue com azimute de  340º  38'39"  e

distância  de  18,83m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0105,  de  coordenadas  N  7.836.770,977m.  e  E

608.387,760m.;  deste,  segue  com  azimute  de  4º  12'39"  e  distância  de  19,18m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0106, de coordenadas N 7.836.790,101m. e E 608.389,168m.; deste,  segue

com azimute de 333º 29'03" e distância de 19,27m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0107,  de  coordenadas  N

7.836.807,344m. e E 608.380,565m.;  deste,  segue com azimute de 354º 54'39" e

distância  de  38,00m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0108,  de  coordenadas  N  7.836.845,197m.  e  E

608.377,194m.; deste, segue com azimute de 337º 41'38" e distância de 40,43m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0109, de coordenadas N 7.836.882,603m. e E 608.361,848m.; deste,  segue

com azimute de 355º 36'51" e distância de 26,72m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0110,  de  coordenadas  N

7.836.909,240m. e E 608.359,805m.;  deste,  segue com azimute de 351º 06'41" e

distância  de  29,86m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0111,  de  coordenadas  N  7.836.938,743m.  e  E

608.355,191m.; deste, segue com azimute de 324º 01'22" e distância de 35,56m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0112,  de coordenadas N 7.836.967,521m. e E 608.334,300m.; deste,  segue
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com azimute de 315º 59'14" e distância de 24,50m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0113,  de  coordenadas  N

7.836.985,143m. e E 608.317,275m.;  deste,  segue com azimute de 359º 46'21" e

distância  de  19,14m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0114,  de  coordenadas  N  7.837.004,279m.  e  E

608.317,199m.;  deste,  segue com azimute  de  34º  32'16"  e  distância  de  26,54m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0115,  de coordenadas N 7.837.026,143m. e E 608.332,247m.; deste,  segue

com azimute de 20º 02'58" e distância de 35,59m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0116,  de  coordenadas  N

7.837.059,578m.  e  E  608.344,449m.;  deste,  segue  com  azimute  de  7º  36'23"  e

distância  de  23,41m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0117,  de  coordenadas  N  7.837.082,784m.  e  E

608.347,548m.;  deste,  segue com azimute  de  49º  01'02"  e  distância  de  37,74m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0118,  de coordenadas N 7.837.107,535m. e E 608.376,038m.; deste,  segue

com azimute de 16º 16'11" e distância de 9,95m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0119,  de  coordenadas  N

7.837.117,088m. e E 608.378,826m.;  deste,  segue com azimute de  106º  13'45"  e

distância  de  18,89m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0120,  de  coordenadas  N  7.837.111,809m.  e  E

608.396,962m.;  deste,  segue  com  azimute  de  68º  01'02"  e  distância  de  9,91m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0121, de coordenadas N 7.837.115,518m. e E 608.406,150m.; deste,  segue

com azimute de 83º 24'41" e distância de 29,20m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0122,  de  coordenadas  N

7.837.118,868m.  e  E  608.435,154m.;  deste,  segue  com  azimute  de  62º  27'31"  e

distância  de  28,63m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0123,  de  coordenadas  N  7.837.132,107m.  e  E

608.460,541m.;  deste,  segue com azimute  de  36º  20'16"  e  distância  de  25,28m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice
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DTMP0124, de coordenadas N 7.837.152,469m. e E 608.475,519m.; deste,  segue

com azimute de 356º 12'17" e distância de 24,87m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0125,  de  coordenadas  N

7.837.177,282m.  e  E  608.473,873m.;  deste,  segue com  azimute  de  54º  18'30"  e

distância  de  32,85m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0126,  de  coordenadas  N  7.837.196,449m.  e  E

608.500,555m.;  deste,  segue com azimute  de  90º  51'17"  e  distância  de  17,02m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0127, de coordenadas N 7.837.196,195m. e E 608.517,578m.; deste,  segue

com azimute de 105º 02'07" e distância de 14,70m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0128,  de  coordenadas  N

7.837.192,381m.  e  E  608.531,777m.;  deste,  segue com  azimute  de  82º  19'48"  e

distância  de  39,87m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0129,  de  coordenadas  N  7.837.197,703m.  e  E

608.571,295m.;  deste,  segue  com  azimute  de  50º56'19"  e  distância  de  11,48m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0130, de coordenadas N 7.837.204,934m. e E 608.580,205m.; deste,  segue

com azimute de 61º 50'18" e distância de 15,07m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0131,  de  coordenadas  N

7.837.212,047m. e E 608.593,492m.;  deste,  segue com azimute de 104º 56'28" e

distância  de  14,48m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0132,  de  coordenadas  N  7.837.208,313m.  e  E

608.607,485m.;  deste,  segue com azimute  de  73º  33'00"  e  distância  de  16,21m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0133, de coordenadas N 7.837.212,902m. e E 608.623,027m.; deste,  segue

com azimute de 137º 21'01" e distância de 24,35m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0134,  de  coordenadas  N

7.837.194,995m.  e  E  608.639,522m.;  deste,  segue com  azimute  de  62º  40'45"  e

distância  de  27,67m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0135,  de  coordenadas  N  7.837.207,695m.  e  E

608.664,106m.;  deste,  segue com azimute  de  58º  59'15"  e  distância  de  28,75m.,
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confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0136, de coordenadas N 7.837.222,507m. e E 608.688,745m.; deste,  segue

com azimute de 339º 03'28" e distância de 26,38m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0137,  de  coordenadas  N

7.837.247,142m.  e  E  608.679,317m.;  deste,  segue com  azimute  de  23º  22'20"  e

distância  de  6,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0138,  de  coordenadas  N  7.837.253,223m.  e  E

608.681,945m.;  deste,  segue com azimute  de  54º  32'51"  e  distância  de  33,18m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0139, de coordenadas N 7.837.272,468m. e E 608.708,973 m.; deste, segue

com azimute de 32º 10'35" e distância de 53,33m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N

7.837.317,611m. e E 608.737,375m.;  deste,  segue com azimute de  254º  54'00"  e

distância  de  14,99m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N  7.837.313,707m.  e  E

608.722,906m.; deste, segue com azimute de 243º 25'08" e distância de 53,92m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0087, de coordenadas N 7.837.289,581m. e E 608.674,688m.; deste, segue

com azimute de 278º 20'13" e distância de 108,91m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0088,  de  coordenadas  N

7.837.305,372m. e E 608.566,931m.;  deste,  segue com azimute de 294º 25'20" e

distância  de  21,24m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0089,  de  coordenadas  N  7.837.314,155m.  e  E

608.547,589m.; deste, segue com azimute de 282º 16'21" e distância de 55,05m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0090, de coordenadas N 7.837.325,856m. e E 608.493,799m.; deste, segue

com azimute de 273º 22'46" e distância de 194,07m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0091,  de  coordenadas  N

7.837.337,296m. e E 608.300,063m.;  deste,  segue com azimute de 286º 32'14" e

distância  de  44,22m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0092,  de  coordenadas  N  7.837.349,883m.  e  E
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608.257,671m.; deste, segue com azimute de 292º 23'51" e distância de 52,11m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0093, de coordenadas N 7.837.369,738m. e E 608.209,493m.; deste, segue

com azimute de 305º 47'22" e distância de 36,11m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0094,  de  coordenadas  N

7.837.390,853m. e E 608.180,205m.;  deste,  segue com azimute de 255º 27'57" e

distância  de  134,49m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0095,  de  coordenadas  N  7.837.357,101m.  e  E

608.050,015m.; deste, segue com azimute de 218º 12'15" e distância de 254,32m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0096, de coordenadas N 7.837.157,253m. e E 607.892,726m.; deste, segue

com azimute de 260º 24'51" e distância de 186,63m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0097,  de  coordenadas  N

7.837.126,174m. e E 607.708,697m.;  deste,  segue com azimute de 264º 36'31" e

distância  de  326,83m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0098,  de  coordenadas  N  7.837.095,465m.  e  E

607.383,312m.; deste, segue com azimute de 260º 04'21" e distância de 35,67m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0099, de coordenadas N 7.837.089,315m. e E 607.348,174m.; deste, segue

com azimute de 318º 58'35" e distância de 6,84m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0100,  de  coordenadas  N

7.837.094,477m. e E 607.343,683m.;  deste,  segue com azimute de 270º 09'05" e

distância  de  24,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0101,  de  coordenadas  N  7.837.094,542m.  e  E

607.319,066m.; deste, segue com azimute de 265º 05'54" e distância de 151,44m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0102, de coordenadas N 7.837.081,602m. e E 607.168,183m.; deste, segue

com azimute de 260º 18'49" e distância de 78,39m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0103,  de  coordenadas  N

7.837.068,412m. e E 607.090,907m.;  deste,  segue com azimute de 254º 01'00" e

distância  de  127,21m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo
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Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0104,  de  coordenadas  N  7.837.033,385m.  e  E

606.968,619m.; deste, segue com azimute de 247º 25'10" e distância de 27,30m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0105, de coordenadas N 7.837.022,902m. e E 606.943,411m.; deste, segue

com azimute de 213º 23'25" e distância de 31,12m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0106,  de  coordenadas  N

7.836.996,921m. e E 606.926,286m.;  deste,  segue com azimute de 227º 13'24" e

distância  de  69,75m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0107,  de  coordenadas  N  7.836.949,551m.  e  E

606.875,089m.; deste, segue com azimute de 190º 06'00" e distância de 29,86m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0108, de coordenadas N 7.836.920,151m. e E 606.869,852m.; deste, segue

com azimute de 169º 45'44" e distância de 39,69m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0109,  de  coordenadas  N

7.836.881,094m. e E 606.876,906m.;  deste,  segue com azimute de 164º 01'24" e

distância  de  46,23m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0110,  de  coordenadas  N  7.836.836,648m.  e  E

606.889,631m.; deste, segue com azimute de 146º 18'33" e distância de 23,62m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0111, de coordenadas N 7.836.816,997m. e E 606.902,732m.; deste, segue

com azimute de 144º 37'25" e distância de 25,30m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0112,  de  coordenadas  N

7.836.796,370m. e E 606.917,378m.;  deste,  segue com azimute de 140º 09'16" e

distância  de  33,82m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0113,  de  coordenadas  N  7.836.770,404m.  e  E

606.939,047m.; deste, segue com azimute de 163º 27'00" e distância de 41,14m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0114, de coordenadas N 7.836.730,971m. e E 606.950,765m.; deste, segue

com azimute de 141º 31'58" e distância de 80,00m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0115,  de  coordenadas  N

7.836.668,334m.  e  E  607.000,530m.;  deste,  segue com  azimute  de  89º  15'51"  e
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distância  de  248,53m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0116,  de  coordenadas  N  7.836.671,526m.  e  E

607.249,040m.; deste, segue com azimute de 180º 43'21" e distância de 124,99m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0117, de coordenadas N 7.836.546,548m. e E 607.247,464m.; deste, segue

com azimute de 165º 51'39" e distância de 75,94m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0118,  de  coordenadas  N

7.836.472,911m. e E 607.266,014m.;  deste,  segue com azimute de  146º  04'04"  e

distância  de  84,34m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0119,  de  coordenadas  N  7.836.402,935m.  e  E

607.313,093m.; deste, segue com azimute de 144º 11'15" e distância de 60,83m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0120, de coordenadas N 7.836.353,607m. e E 607.348,686m.; deste, segue

com azimute de 159º 31'30" e distância de 135,91m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0121,  de  coordenadas  N

7.836.226,280m. e E 607.396,228m.;  deste,  segue com azimute de 146º 21'22" e

distância  de  147,61m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0122,  de  coordenadas  N  7.836.103,396m.  e  E

607.478,008m.; deste, segue com azimute de 153º 18'45" e distância de 245,28m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0123, de coordenadas N 7.835.884,248m. e E 607.588,168m.; deste, segue

com azimute de 164º 21'42" e distância de 155,87m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0124,  de  coordenadas  N

7.835.734,150m.  e  E  607.630,184m.;  deste,  segue com  azimute  de  63º  37'17"  e

distância  de  479,69m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0125,  de  coordenadas  N  7.835.947,278m.  e  E

608.059,932m.; deste, segue com azimute de 152º 46'48" e distância de 44,21m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0126, de coordenadas N 7.835.907,964m. e E 608.080,154m.; deste, segue

com azimute de 122º 10'44" e distância de 18,12m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0127,  de  coordenadas  N
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7.835.898,313m. e E 608.095,492m.;  deste,  segue com azimute de 107º 42'30" e

distância  de  105,29m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0128,  de  coordenadas  N  7.835.866,286m.  e  E

608.195,796m.; deste, segue com azimute de 115º 28'15" e distância de 147,90m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0129, de coordenadas N 7.835.802,681m. e E 608.329,321m.; deste, segue

com azimute de 130º 02'22" e distância de 65,30m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0130,  de  coordenadas  N

7.835.760,674m. e E 608.379,313m.;  deste,  segue com azimute de 149º 08'58" e

distância  de  70,05m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0131,  de  coordenadas  N  7.835.700,537m.  e  E

608.415,234m.; deste, segue com azimute de 128º 05'52" e distância de 43,74m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0132, de coordenadas N 7.835.673,548m. e E 608.449,657m.; deste, segue

com azimute de 126º 15'01" e distância de 31,67m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0133,  de  coordenadas  N

7.835.654,819m. e E 608.475,200m.;  deste,  segue com azimute de 130º 17'38" e

distância  de  326,93m.,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0134,  de  coordenadas  N  7.835.443,392m.  e  E

608.724,560m.; deste, segue com azimute de 127º 37'24" e distância de 110,28m.,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0135, de coordenadas N 7.835.376,072m. e E 608.811,903m.; deste, segue

com azimute de 169º 50'40" e distância de 64,76m., confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0136,  de  coordenadas  N

7.835.312,329m. e E 608.823,321m.;  deste,  segue com azimute de 273º 25'16" e

distância  de  107,71m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0139A,  de  coordenadas  N

7.835.318,756m. e E 608.715,802m.;  deste,  segue com azimute de 275º 27'52" e

distância  de  215,26m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0140A,  de  coordenadas  N

7.835.339,255m. e E 608.501,518m.;  deste,  segue com azimute de 274º 17'04" e
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distância  de  26,99m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0141A,  de  coordenadas  N

7.835.341,272m. e E 608.474,603m.;  deste,  segue com azimute de 263º 31'33" e

distância  de  24,51m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada Lapinha -  Confins  -  ,  até o  vértice  DTMP0142A,  de coordenadas N

7.835.338,508m. e E 608.450,252m.;  deste,  segue com azimute de 257º 34'14" e

distância  de  134,18m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0143A,  de  coordenadas  N

7.835.309,628m. e E 608.319,220m.;  deste,  segue com azimute de 257º 21'04" e

distância  de  36,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0144A,  de  coordenadas  N

7.835.301,610m. e E 608.283,491m.;  deste,  segue com azimute de 264º 40'29" e

distância  de  66,69m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0145A,  de  coordenadas  N

7.835.295,421m. e E 608.217,092m.;  deste,  segue com azimute de 272º 49'18" e

distância  de  12,62m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0146A,  de  coordenadas  N

7.835.296,042m. e E 608.204,488m.;  deste,  segue com azimute de 274º 33'31" e

distância  de  172,31m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0147A,  de  coordenadas  N

7.835.309,737m. e E 608.032,724m.;  deste,  segue com azimute de 271º 21'05" e

distância  de  44,27m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0148A,  de  coordenadas  N

7.835.310,781m. e E 607.988,462m.;  deste,  segue com azimute de 269º 31'49" e

distância  de  67,52m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0149A,  de  coordenadas  N

7.835.310,228m. e E 607.920,942m.;  deste,  segue com azimute de 268º 00'41" e

distância  de  34,29m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0150A,  de  coordenadas  N

7.835.309,038m. e E 607.886,669m.;  deste,  segue com azimute de 262º 52'47" e

distância  de  21,82m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não
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Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0151A,  de  coordenadas  N

7.835.306,333m. e E 607.865,016m.;  deste,  segue com azimute de 248º 25'09" e

distância  de  20,32m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0152A,  de  coordenadas  N

7.835.298,860m. e E 607.846,122m.;  deste,  segue com azimute de 233º 43'45" e

distância  de  23,58m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0153A,  de  coordenadas  N

7.835.284,909m. e E 607.827,111m.;  deste,  segue com azimute de 239º 26'34"  e

distância  de  44,71m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0154A,  de  coordenadas  N

7.835.262,179m. e E 607.788,611m.;  deste,  segue com azimute de  221º  49'56"  e

distância  de  42,49m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0155A,  de  coordenadas  N

7.835.230,519m. e E 607.760,271m.;  deste,  segue com azimute de 238º 09'53" e

distância  de  14,91m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0156A,  de  coordenadas  N

7.835.222,656m. e E 607.747,607m.;  deste,  segue com azimute de 261º 28'52" e

distância  de  14,81m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0157A,  de  coordenadas  N

7.835.220,463m. e E 607.732,966m.;  deste,  segue com azimute de 273º 49'34" e

distância  de  25,51m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0158A,  de  coordenadas  N

7.835.222,166m. e E 607.707,509m.;  deste,  segue com azimute de 261º 10'20" e

distância  de  65,18m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0159A,  de  coordenadas  N

7.835.212,162m. e E 607.643,099m.;  deste,  segue com azimute de 256º 09'16" e

distância  de  41,50m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0160A,  de  coordenadas  N

7.835.202,231m. e E 607.602,802m.;  deste,  segue com azimute de 251º 10'20" e

distância  de  33,27m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0161A,  de  coordenadas  N
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7.835.191,492m. e E 607.571,308m.;  deste,  segue com azimute de 234º 11'42"  e

distância  de  104,30m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0162A,  de  coordenadas  N

7.835.130,476m. e E 607.486,723m.;  deste,  segue com azimute de 221º 34'16" e

distância  de  44,55m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0163A,  de  coordenadas  N

7.835.097,150m. e E 607.457,164m.;  deste,  segue com azimute de 237º 51'19" e

distância  de  46,88m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0164A,  de  coordenadas  N

7.835.072,207m. e E 607.417,472m.;  deste,  segue com azimute de 223º 05'27" e

distância  de  31,52m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0165A,  de  coordenadas  N

7.835.049,193m. e E 607.395,942m.;  deste,  segue com azimute de 213º 45'30" e

distância  de  44,38m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  -  Confins,  até  o  vértice  DTMP0166A,  de  coordenadas  N

7.835.012,294m. e E 607.371,279m.;  deste,  segue com azimute de 231º 27'25" e

distância de 44,69m.

confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não  Pavimentada  Lapinha  –

Confins,  até  o  vértice  DTMP0167A,  de  coordenadas  N  7.834.984,445m.  e  E

607.336,322m.; deste, segue com azimute de 220º 51'41" e distância de 74,33m.,

confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não  Pavimentada  Lapinha  -

Confins,  até  o  vértice  DTMP0168A,  de  coordenadas  N  7.834.928,229m.  e  E

607.287,692m.; deste, segue com azimute de 217º 49'44" e distância de 60,03m.,

confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não  Pavimentada  Lapinha  –

Confins,  até  o  vértice  DTMP0169A,  de  coordenadas  N  7.834.880,815m.  e  E

607.250,876m.; deste, segue com azimute de 211º 37'37" e distância de 31,76m.,

confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não  Pavimentada  Lapinha  -

Confins,  até  o  vértice  DTMP0170A,  de  coordenadas  N  7.834.853,775m.  e  E

607.234,224m.; deste, segue com azimute de 203º 48'26" e distância de 35,59m.,

confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não  Pavimentada  Lapinha  –

Confins,  até  o  vértice  DTMM0137,  de  coordenadas  N  7.834.821,215m.  e  E
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607.219,858m.; deste, segue com azimute de 276º 19'52" e distância de 163,42m.,

confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o vértice DTMM0138, de

coordenadas N 7.834.839,236m. e E 607.057,438m.; deste, segue com azimute de

233º 02'50" e distância de 38,35m., confrontando neste trecho com Celso Cardoso

Pereira,  até  o  vértice  DTMM0139,  de  coordenadas  N  7.834.816,180m.  e  E

607.026,789m.; deste, segue com azimute de 258º 40'01" e distância de 60,81m.,

confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o vértice DTMM0140, de

coordenadas N 7.834.804,231m. e E 606.967,169m.; deste, segue com azimute de

304º 03'31" e distância de 62,67m., confrontando neste trecho com Celso Cardoso

Pereira,  até  o  vértice  DTMM0141,  de  coordenadas  N  7.834.839,331m.  e  E

606.915,246m.; deste, segue com azimute de 326º 38'43" e distância de 85,80m.,

confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o vértice DTMM0142, de

coordenadas N 7.834.910,997m. e E 606.868,072m.; deste, segue com azimute de

343º 31'50" e distância de 89,38m., confrontando neste trecho com Companhia Vale

do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0143,  de  coordenadas  N  7.834.996,711m.  e  E

606.842,732m.; deste, segue com azimute de 320º 00'13" e distância de 88,37m.,

confrontando  neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice

DTMM0144, de coordenadas N 7.835.064,410m. e E 606.785,933m.; deste, segue

com azimute de 307º 26'38" e distância de 50,65m., confrontando neste trecho com

Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0145,  de  coordenadas  N

7.835.095,204m. e E 606.745,720m.;  deste,  segue com azimute de 298º 30'40" e

distância de 125,83m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0146, de coordenadas N 7.835.155,268 m. e E 606.635,147 m.;

deste, segue com azimute de 285º 38'30" e distância de 89,16m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0147, de coordenadas

N 7.835.179,308m. e E 606.549,287m.; deste, segue com azimute de 329º 37'53" e

distância de 76,02m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0148, de coordenadas N 7.835.244,894m. e E 606.510,856m.;

deste,  segue com azimute  de  344º  01'44"  e  distância  de  135,02m.,  confrontando

neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0149,  de

coordenadas N 7.835.374,702m. e E 606.473,705m.; deste, segue com azimute de
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355º 32'31" e distância de 77,42m., confrontando neste trecho com Companhia Vale

do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0150,  de  coordenadas  N 7.835.451,891m.  e  E

606.467,687m.;  deste,  segue  com  azimute  de  7º  04'56"  e  distância  de  51,29m.,

confrontando  neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice

DTMM0151, de coordenadas N 7.835.502,792m. e E 606.474,011m.; deste, segue

com azimute de 8º 28'49" e distância de 112,13m., confrontando neste trecho com

Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0152,  de  coordenadas  N

7.835.613,699m.  e  E  606.490,547m.;  deste,  segue  com  azimute  de  2º  13'05"  e

distância de 120,82m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0153, de coordenadas N 7.835.734,431m. e E 606.495,223m.;

deste,  segue com azimute  de  316º  40'36"  e  distância  de  149,68m.,  confrontando

neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0154,  de

coordenadas N 7.835.843,325m. e E 606.392,523m.; deste, segue com azimute de

329º 35'51" e distância de 175,31m., confrontando neste trecho com Companhia Vale

do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0155,  de  coordenadas  N 7.835.994,527m.  e  E

606.303,804m.; deste, segue com azimute de 297º 38'35" e distância de 42,60m.,

confrontando  neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice

DTMM0156, de coordenadas N 7.836.014,290m. e E 606.266,070m.; deste, segue

com azimute de 285º 30'16" e distância de 44,84m., confrontando neste trecho com

Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0157,  de  coordenadas  N

7.836.026,277m. e E 606.222,859m.;  deste,  segue com azimute de 316º 15'42" e

distância de 106,94m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0158, de coordenadas N 7.836.103,545m. e E 606.148,921m.;

deste, segue com azimute de 325º 57'04" e distância de 66,59m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0159, de coordenadas

N 7.836.158,719m. e E 606.111,637m.; deste, segue com azimute de 316º 52'35" e

distância de 63,12m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0160, de coordenadas N 7.836.204,792m. e E 606.068,487m.;

deste, segue com azimute de 291º 32'17" e distância de 31,74m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0161, de coordenadas

N 7.836.216,444m. e E 606.038,964m.; deste, segue com azimute de 276º 28'18" e
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distância de 43,28m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0162, de coordenadas N 7.836.221,322m. e E 605.995,961m.;

deste, segue com azimute de 286º 59'43" e distância de 53,76m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0163, de coordenadas

N 7.836.237,035m. e E 605.944,551m.; deste, segue com azimute de 315º 57'46" e

distância de 137,87m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0164, de coordenadas N 7.836.336,149m. e E 605.848,713m.;

deste,  segue com azimute  de  284º  13'52"  e  distância  de  137,83m.,  confrontando

neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0165,  de

coordenadas N 7.836.370,033m. e E 605.715,109m.; deste, segue com azimute de

298º 05'19" e distância de 62,01m., confrontando neste trecho com Companhia Vale

do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0166,  de  coordenadas  N 7.836.399,230m.  e  E

605.660,402m.; deste, segue com azimute de 320º 32'09" e distância de 120,47m.,

confrontando  neste  trecho  com  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice

DTMM0167, de coordenadas N 7.836.492,233m. e E 605.583,834m.; deste, segue

com azimute de 336º 35'55" e distância de 83,59m., confrontando neste trecho com

Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o  vértice  DTMM0168,  de  coordenadas  N

7.836.568,946m. e E 605.550,635m.;  deste,  segue com azimute de 350º 39'49" e

distância de 104,04m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0169, de coordenadas N 7.836.671,604m. e E 605.533,757m.;

deste, segue com azimute de 335º 25'15" e distância de 50,96m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0170, de coordenadas

N 7.836.717,947m. e E 605.512,560m.; deste, segue com azimute de 342º 48'52" e

distância de 86,11m., confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0171, de coordenadas N 7.836.800,213m. e E 605.487,117m.;

deste, segue com azimute de 11º 49'49" e distância de 90,78m., confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0172, de coordenadas

N 7.836.889,065m. e E 605.505,728m.; deste, segue com azimute de 74º 59'19" e

distância de 18,91m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0173A,  de  coordenadas  N

7.836.893,963m.  e  E  605.523,993m.;  deste,  segue com  azimute  de  65º  41'40"  e
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distância de 28,59m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0174A,  de  coordenadas  N

7.836.905,729m.  e  E  605.550,045m.;  deste,  segue com  azimute  de  57º  27'07"  e

distância de 30,44m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0175A,  de  coordenadas  N

7.836.922,108m.  e  E  605.575,707m.;  deste,  segue com  azimute  de  52º  31'39"  e

distância de 37,52m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0176A,  de  coordenadas  N

7.836.944,932m.  e  E  605.605,482m.;  deste,  segue com  azimute  de  42º  57'01"  e

distância de 30,64m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0177A,  de  coordenadas  N

7.836.967,362m.  e  E  605.626,362m.;  deste,  segue com  azimute  de  34º  21'14"  e

distância de 32,37m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0178A,  de  coordenadas  N

7.836.994,083m.  e  E  605.644,626m.;  deste,  segue com  azimute  de  28º  10'06"  e

distância  de  141,06m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0179A,  de

coordenadas N 7.837.118,439m. e E 605.711,217m.; deste, segue com azimute de

24º 02'56" e distância de 198,95m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0180A,  de

coordenadas N 7.837.300,118m. e E 605.792,291m.; deste, segue com azimute de

24º 04'41" e distância de 45,70m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0179A,  de

coordenadas N 7.837.341,838m. e E 605.810,935m.; deste, segue com azimute de

25º 59'10" e distância de 46,51m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0180A,  de

coordenadas N 7.837.383,649m. e E 605.831,314m.; deste, segue com azimute de

29º 40'13" e distância de 23,89m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0181A,  de

coordenadas N 7.837.404,405m. e E 605.843,139m.; deste, segue com azimute de

32º 11'12" e distância de 72,52m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal



1830
____________________________________________________________________________

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0182A,  de

coordenadas N 7.837.465,783m. e E 605.881,771m.; deste, segue com azimute de

33º 55'28" e distância de 172,46m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0183A,  de

coordenadas N 7.837.608,884m. e E 605.978,020m.; deste, segue com azimute de

35º 14'34" e distância de 50,79m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0184A,  de

coordenadas N 7.837.650,367m. e E 606.007,329m.; deste, segue com azimute de

38º 56'32" e distância de 48,22m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0185A,  de

coordenadas N 7.837.687,874m. e E 606.037,639m.; deste, segue com azimute de

41º 22'26" e distância de 73,01m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0186A,  de

coordenadas N 7.837.742,660m. e E 606.085,895m.; deste, segue com azimute de

47º 23'24" e distância de 53,50m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0187A,  de

coordenadas N 7.837.778,878m. e E 606.125,268m.; deste, segue com azimute de

54º 20'20" e distância de 76,28m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0188A,  de

coordenadas N 7.837.823,350m. e E 606.187,246m.; deste, segue com azimute de

49º 01'15" e distância de 20,43m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0189A,  de

coordenadas N 7.837.836,749m. e E 606.202,672m.; deste, segue com azimute de

38º 06'03" e distância de 30,62m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0190A,  de

coordenadas N 7.837.860,849m. e E 606.221,569m.; deste, segue com azimute de

34º 45'24" e distância de 196,30m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0191A,  de

coordenadas N 7.838.022,122m. e E 606.333,476m.; deste, segue com azimute de

39º 38'23" e distância de 36,00m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0192A,  de
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coordenadas N 7.838.049,846m. e E 606.356,444m.; deste, segue com azimute de

51º 06'08" e distância de 85,09m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0193A,  de

coordenadas N 7.838.103,276m. e E 606.422,666m.; deste, segue com azimute de

45º 26'25" e distância de 37,59m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0194A,  de

coordenadas N 7.838.129,655m. e E 606.449,453m.; deste, segue com azimute de

35º 26'25" e distância de 28,06m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0195A,  de

coordenadas N 7.838.152,514m. e E 606.465,722m.; deste, segue com azimute de

29º 14'14" e distância de 23,77m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0196A,  de

coordenadas N 7.838.173,255m. e E 606.477,332m.; deste, segue com azimute de

16º 50'50" e distância de 35,73m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0197A,  de

coordenadas N 7.838.207,449m. e E 606.487,686m.; deste, segue com azimute de 9º

59'33" e distância de 172,68m.,  confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0198A,  de

coordenadas N 7.838.377,512m. e E 606.517,650m.; deste, segue com azimute de

17º 37'15" e distância de 14,08m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0199A,  de

coordenadas N 7.838.390,934m. e E 606.521,913m.; deste, segue com azimute de

28º 51'01" e distância de 22,53m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0200A,  de

coordenadas N 7.838.410,667m. e E 606.532,784m.; deste, segue com azimute de

42º 03'52" e distância de 20,64m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0201A,  de

coordenadas N 7.838.425,988m. e E 606.546,610m.; deste, segue com azimute de

56º 54'51" e distância de 20,04m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0202A,  de

coordenadas N 7.838.436,927m. e E 606.563,400m.; deste, segue com azimute de
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70º 38'27" e distância de 28,41m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0203A,  de

coordenadas N 7.838.446,346m. e E 606.590,208m.; deste, segue com azimute de

80º 33'14" e distância de 57,31m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada Lagoa Santo Antônio - Fidal, até o vértice DTMP0204A, de coordenadas

N 7.838.455,752m. e E 606.646,742m.; deste, segue com azimute de 84º 50'39" e

distância de 17,77m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0205A,  de  coordenadas  N

7.838.457,350m.  e  E  606.664,444m.;  deste,  segue com  azimute  de  95º  43'14"  e

distância de 24,36m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0206A,  de  coordenadas  N

7.838.454,921m. e E 606.688,684m.;  deste,  segue com azimute de 100º 04'07" e

distância de 41,61m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0207A,  de  coordenadas  N

7.838.447,646m. e E 606.729,657m.;  deste,  segue com azimute de 105º 14'44" e

distância de 30,35m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0208A,  de  coordenadas  N

7.838.439,664m. e E 606.758,943m.;  deste,  segue com azimute de 116º  27'55"  e

distância de 32,03m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0209A,  de  coordenadas  N

7.838.425,388m. e E 606.787,620m.;  deste,  segue com azimute de 124º 23'10" e

distância de 45,86m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0210A,  de  coordenadas  N

7.838.399,488m. e E 606.825,465m.;  deste,  segue com azimute de 119º  46'34"  e

distância de 23,32m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0211A,  de  coordenadas  N

7.838.387,906m. e E 606.845,708m.;  deste,  segue com azimute de 105º 33'04" e

distância de 24,95m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0212A,  de  coordenadas  N

7.838.381,218m.  e  E  606.869,741m.;  deste,  segue com  azimute  de  90º  36'31"  e

distância de 21,91m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada
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Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0213A,  de  coordenadas  N

7.838.380,986m.  e  E  606.891,653m.;  deste,  segue com  azimute  de  77º  36'44"  e

distância de 27,06m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0214A,  de  coordenadas  N

7.838.386,791m.  e  E  606.918,084m.;  deste,  segue com  azimute  de  63º  06'06"  e

distância de 24,19m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0215A,  de  coordenadas  N

7.838.397,736m.  e  E  606.939,659m.;  deste,  segue com  azimute  de  46º  28'10"  e

distância de 26,28m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0216A,  de  coordenadas  N

7.838.415,839m.  e  E  606.958,716m.;  deste,  segue com  azimute  de  39º  48'09"  e

distância de 75,53m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0217A,  de  coordenadas  N

7.838.473,868m.  e  E  607.007,068m.;  deste,  segue com  azimute  de  47º  26'50"  e

distância de 68,54m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0218A,  de  coordenadas  N

7.838.520,219m.  e  E  607.057,558m.;  deste,  segue com  azimute  de  51º  48'43"  e

distância de 71,15m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0219A,  de  coordenadas  N

7.838.564,210m.  e  E  607.113,484m.;  deste,  segue  com  azimute  de  47º  49'45"  e

distância de 40,82m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada

Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0220A,  de  coordenadas  N

7.838.591,611m.  e  E  607.143,735m.;  deste,  segue  com  azimute  de  43º  00'37"  e

distância  de  117,01m.,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0221A,  de

coordenadas N 7.838.677,170m. e E 607.223,548m.; deste, segue com azimute de

48º 29'50" e distância de 35,40m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0222A,  de

coordenadas N 7.838.700,627m. e E 607.250,059m.; deste, segue com azimute de

58º 09'35" e distância de 36,55m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0223A,  de
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coordenadas N 7.838.719,908m. e E 607.281,107m.; deste, segue com azimute de

63º 25'15" e distância de 89,74m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0224A,  de

coordenadas N 7.838.760,061m. e E 607.361,364m.; deste, segue com azimute de

68º 59'18" e distância de 56,66m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0225A,  de

coordenadas N 7.838.780,377m. e E 607.414,258m.; deste, segue com azimute de

67º 50'03" e distância de 34,56m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0226A,  de

coordenadas N 7.838.793,417m. e E 607.446,264m.; deste, segue com azimute de

60º 34'09" e distância de 45,97m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0227A,  de

coordenadas N 7.838.816,003m. e E 607.486,298m.; deste, segue com azimute de

58º 39'36" e distância de 50,33m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0228A,  de

coordenadas N 7.838.842,182m. e E 607.529,288m.; deste, segue com azimute de

63º 14'51" e distância de 45,01m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0229A,  de

coordenadas N 7.838.862,443m. e E 607.569,479m.; deste, segue com azimute de

67º 56'56" e distância de 129,71m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0230A,  de

coordenadas N 7.838.911,140m. e E 607.689,699m.; deste, segue com azimute de

58º 09'58" e distância de 37,06m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0231A,  de

coordenadas N 7.838.930,688m. e E 607.721,186m.; deste, segue com azimute de

47º 34'52" e distância de 21,82m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0232A,  de

coordenadas N 7.838.945,407m. e E 607.737,295m.; deste, segue com azimute de

42º 05'42" e distância de 97,25m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0233A,  de

coordenadas N 7.839.017,570m. e E 607.802,488m.; deste, segue com azimute de
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49º 07'08" e distância de 35,28m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0234A,  de

coordenadas N 7.839.040,661m. e E 607.829,162m.; deste, segue com azimute de

56º 27'46" e distância de 137,46m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0235A,  de

coordenadas N 7.839.116,606m. e E 607.943,741m.; deste, segue com azimute de

57º 31'30" e distância de 43,59m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0236A,  de

coordenadas N 7.839.140,012m. e E 607.980,517m.; deste, segue com azimute de

62º 39'03" e distância de 50,71m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0237A,  de

coordenadas N 7.839.163,309m. e E 608.025,559m.; deste, segue com azimute de

57º 35'57" e distância de 39,98m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0238A,  de

coordenadas N 7.839.184,731m. e E 608.059,313m.; deste, segue com azimute de

48º 01'39" e distância de 46,60m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0239A,  de

coordenadas N 7.839.215,897m. e E 608.093,959m.; deste, segue com azimute de

53º 32'29" e distância de 204,54m., confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  -  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0173,  de

coordenadas N 7.839.337,443m. e E 608.258,469m.; deste, segue com azimute de

134º  11'04"  e  distância  de  29,56m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0174,  de  coordenadas  N  7.839.316,838m.  e  E

608.279,669m.; deste, segue com azimute de 125º 04'36" e distância de 34,66m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0175,  de

coordenadas N 7.839.296,920m. e E 608.308,034m.; deste, segue com azimute de

119º  26'21"  e  distância  de  70,73m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0176,  de  coordenadas  N  7.839.262,157m.  e  E

608.369,630m.; deste, segue com azimute de 152º 00'13" e distância de 118,37m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0177,  de

coordenadas N 7.839.157,641m. e E 608.425,194m.; deste, segue com azimute de
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140º  42'05"  e  distância  de  92,02m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0178,  de  coordenadas  N  7.839.086,433m.  e  E

608.483,474m.; deste, segue com azimute de 142º 35'02" e distância de 39,75m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0179,  de

coordenadas N 7.839.054,858m. e E 608.507,629m.; deste, segue com azimute de

54º 36'43" e distância de 29,53m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até o vértice DTMM0180, de coordenadas N 7.839.071,961m. e E 608.531,706m.;

deste, segue com azimute de 152º 11'26" e distância de 30,87m., confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0181,  de  coordenadas  N

7.839.044,656m. e E 608.546,108m.;  deste,  segue com azimute de 189º 45'14" e

distância de 24,75m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMM0182, de coordenadas N 7.839.020,264m. e E 608.541,915m.; deste, segue

com azimute de 150º 32'04" e distância de 20,82m., confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMM0183, de coordenadas N 7.839.002,136m. e E

608.552,157m.; deste, segue com azimute de 165º 59'17" e distância de 30,29m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0184,  de

coordenadas N 7.838.972,743m. e E 608.559,492m.; deste, segue com azimute de

275º  06'05"  e  distância  de  30,25m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0185,  de  coordenadas  N  7.838.975,433m.  e  E

608.529,359m.; deste, segue com azimute de 183º 01'13" e distância de 55,27m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0186,  de

coordenadas N 7.838.920,240m. e E 608.526,447m.; deste, segue com azimute de

201º  26'42"  e  distância  de  14,33m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0187,  de  coordenadas  N  7.838.906,905m.  e  E

608.521,209m.;  deste,  segue com azimute  de  98º  36'18"  e  distância  de  28,71m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0188,  de

coordenadas N 7.838.902,609m. e E 608.549,598m.; deste, segue com azimute de

201º  23'02"  e  distância  de  30,56m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0189,  de  coordenadas  N  7.838.874,157m.  e  E

608.538,457m.; deste, segue com azimute de 202º 20'44" e distância de 57,96m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0190,  de
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coordenadas N 7.838.820,547m. e E 608.516,420m.; deste, segue com azimute de

130º  36'31"  e  distância  de  15,88m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0191,  de  coordenadas  N  7.838.810,208m.  e  E

608.528,479m.; deste, segue com azimute de 112º 12'09" e distância de 354,99m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0192,  de

coordenadas N 7.838.676,063m. e E 608.857,152m.; deste, segue com azimute de

27º  18'07"  e  distância  de  127,55m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0240,  de  coordenadas  N  7.838.789,403m.  e  E

608.915,656m.; deste, segue com azimute de 17º 47'44" e distância de 109,56m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0241,  de

coordenadas N 7.838.893,722m. e E 608.949,140m.; deste, segue com azimute de 9º

18'38" e distância de 106,48m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até o vértice DTMP0242, de coordenadas N 7.838.998,799m. e E 608.966,367m.;

deste, segue com azimute de 354º 30'35" e distância de 43,05m., confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0243,  de  coordenadas  N

7.839.041,652m. e E 608.962,248m.;  deste,  segue com azimute de 352º 55'36" e

distância de 50,63m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0244, de coordenadas N 7.839.091,900m. e E 608.956,013m.; deste,  segue

com azimute de 341º 38'37" e distância de 60,34m., confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMP0245, de coordenadas N 7.839.149,168m. e E

608.937,011m.; deste,  segue com azimute de 329º 25'09" e distância de 32,25m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0246,  de

coordenadas N 7.839.176,932m. e E 608.920,604m.; deste, segue com azimute de

23º  34'14"  e  distância  de  154,24m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0247,  de  coordenadas  N  7.839.318,299m.  e  E

608.982,279m.; deste, segue com azimute de 10º 00'35" e distância de 104,81m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0248,  de

coordenadas N 7.839.421,515m. e E 609.000,497m.; deste, segue com azimute de 2º

55'12" e distância de 180,83m., confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até o vértice DTMP0249, de coordenadas N 7.839.602,115m. e E 609.009,709m.;

deste, segue com azimute de 335º 36'50" e distância de 67,84m., confrontando neste
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trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0250,  de  coordenadas  N

7.839.663,907m. e E 608.981,697m.;  deste,  segue com azimute de 342º 22'57" e

distância  de  117,99m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o

vértice DTMP0251, de coordenadas N 7.839.776,367m. e E 608.945,985m.; deste,

segue com azimute de 312º 13'32" e distância de 79,98m., confrontando neste trecho

com Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMP0252, de coordenadas N 7.839.830,118m.

e E 608.886,759m.; deste, segue com azimute de 65º 12'19" e distância de 54,09m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0253,  de

coordenadas N 7.839.852,800m. e E 608.935,859m.; deste, segue com azimute de

339º  17'53"  e  distância  de  36,64m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0254,  de  coordenadas  N  7.839.887,073m.  e  E

608.922,907m.;  deste,  segue com azimute  de  66º  09'58"  e  distância  de  60,59m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0255,  de

coordenadas N 7.839.911,558m. e E 608.978,333m.; deste, segue com azimute de

137º  40'25"  e  distância  de  113,15m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0256,  de  coordenadas  N  7.839.827,906m.  e  E

609.054,521m.;  deste,  segue com azimute  de  49º  27'56"  e  distância  de  86,20m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0257,  de

coordenadas N 7.839.883,931m. e E 609.120,038m.; deste, segue com azimute de

22º  48'50"  e  distância  de  120,01m.,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0258,  de  coordenadas  N  7.839.994,553m.  e  E

609.166,571m.;  deste,  segue com azimute  de  89º  31'00"  e  distância  de  92,34m.,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0259,  de

coordenadas N 7.839.995,332m. e E 609.258,912m.; ponto inicial da descrição deste

perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema

Geodésico Brasileiro, a partir da estação o ativa da RBMC de Viçosa, de coordenadas

E 721.758,208m. e N 7.702.785,744m., e encontram-se representadas no Sistema

UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45º WGr, tendo como o Datum o SIRGAS

2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano

de projeção UTM.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.726/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de resolução em análise institui a Política de

Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no âmbito da

Assembleia Legislativa.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma original, e vem agora à Mesa para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79, VIII,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento foi devidamente analisado no 1º turno, em seus aspectos

formais  e  de  mérito.  Como,  durante  a  tramitação,  não houve alterações no texto

apresentado, não há novas questões a serem abordadas.

A proposição sob exame tem como finalidade precípua estabelecer a política e as

diretrizes que visam a assegurar condições de acessibilidade à pessoa portadora de

deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.  Com  isso,  todas  as  ações  planejadas  e

realizadas  na  Casa  devem  levar  em  consideração  as  medidas  necessárias  para

proporcionar a esses cidadãos condições de alcance para utilização, com segurança

e  autonomia,  dos  espaços  e  mobiliários  das  dependências  e  edificações  deste

Parlamento, bem como dos meios de transporte e sistemas e meios de comunicação.

Diante das razões apresentadas, não se constata impedimento, seja em relação

aos  requisitos  formais,  seja  em  relação  ao  mérito,  à  aprovação  do  Projeto  de

Resolução nº 2.726/2011.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.2726/2011, no 2º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator -  José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 10 AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  127/2011,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “estabelece  diretrizes  e

parâmetros para a política remuneratória dos servidores públicos da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo,  fixa  data  anual  para  sua

aplicação e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou

favoravelmente ao projeto na forma do Substitutivo nº 1.

A Comissão de Segurança Pública também opinou pela aprovação da proposição

na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Com issão de Administração Pública.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Submetido a  regime de urgência para discussão e votação,  o  projeto passou a

tramitar em turno único, nos termos do § 1º do art. 208 do Regimento Interno, e foram

apresentadas, em Plenário, as Emendas nºs 1 a 7, as quais passaremos a analisar.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende estabelecer uma política remuneratória para os

servidores púbicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e militares

do Poder Executivo. Para tanto, prevê os instrumentos de aplicação da política e as

condições  e  os  limites  fiscais  a  serem  observados  na  fixação  do  montante  de

recursos a ela destinados.

A proposta ainda trata de reajuste geral anual  previsto no “caput”  do art.  24 da

Constituição  mineira,  bem  como prevê  reajustes  salariais  de  cinco  por  cento  em

outubro de 2011 e em abril de 2012, para as carreiras que especifica.

A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Neider Moreira, pretende revogar o § 4º, do

art. 6º, da Lei nº 17.351, de 17/1/2008, retroativamente à data de sua entrada em

vigor.  Ressaltamos  que  a  referida  emenda  foi  incorporada  parcialmente  no

Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Púb lica, como se vê em seu art. 26,

estando  a  citada  revogação  também  prevista  no  art.  29  do  Substitutivo  nº  2  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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A Emenda  n° 2,  de  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodr igues,  tem por  objetivo

estender o reajuste de cinco por cento a carreiras que especifica. Tal mudança não

pode  prosperar,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  aumento  de  despesa  por

emenda parlamentar em projeto de lei de inciativa privativa do Governador do Estado,

conforme o art. 63, I, da Constituição Federal e art. 68, I, da Constituição mineira.

A Emenda nº 3, também de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, pretende

excluir os militares da política em questão, sob pena de se contrariar o disposto no

art. 142, § 3°, da Constituição da República, que p revê a edição de lei específica para

tratar de remuneração e do regime jurídico dos militares.

No entanto, o projeto de lei em análise não fixa remuneração e não trata de regime

jurídico  dos  militares,  mas  somente  estabelece  normas  acerca  de  política

remuneratória.  Um dos pontos principais  é atender  ao comando do art.  37,  X,  da

Constituição da República e do art. 24 da Constituição do Estado, os quais tratam da

revisão geral anual, que deve ser feita sempre na mesma data, com o mesmo índice

para todos os servidores.

Impende salientar que a revisão geral anual está diretamente ligada ao princípio da

irredutibilidade de vencimento,  que deve ser  entendido não em sentido  formal  ou

nominal, mas, sim, em sentido substancial, como expressão do poder de compra, o

que deve ser feito de forma isonômica.

A Emenda n° 4, do Deputado Délio Malheiros, dá nova  redação ao §9º do art. 1° da

Lei Estadual n° 18.017, de 8/1/2009, estendendo aos  procuradores das assessorias e

unidades jurídicas das fundações, bem como aos servidores efetivos ou contratados,

em  efetivo  exercício,  o  direito  à  percepção  da  Gratificação  Complementar  de

Produtividade – GCP. Tal emenda gera aumento de despesa em projeto de lei  de

inciativa  privativa  do Governador  do  Estado,  o que é vedado pelos  art.  63,  I,  da

Constituição Federal e 68, I, da Constituição mineira.

A Emenda n° 5, do Deputado Ivair Nogueira, em breve  resumo, pretende assegurar

o desenvolvimento na respectiva carreira ao servidor ocupante de cargo integrante

das carreiras do Poder Executivo quando colocado à disposição de outros Poderes

ou órgãos da administração pública estadual. Deixamos de acolhê-la, uma vez que

não aperfeiçoa a política em questão.
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A Emenda n° 6, por sua vez, de autoria do Deputado Délio Malheiros, pretende

alterar o art. 10 da Lei n° 13.166, de 20 de janeir o de 1999. Com a finalidade de

adequar a sua redação, apresentamos a Submenda n° 1 , redigida ao final do parecer.

A Emenda  n° 7,  de  autoria  do  Deputado  Carlos  Moscon i,  tem  por  finalidade

possibilitar  que os servidores das carreiras que especifica optem pela redução da

jornada  de  trabalho,  com  redução  proporcional  de  vencimentos,  desde  que  no

interesse  da  Administração.  Informamos  que  tal  emenda  aperfeiçoa  a  política

remuneratória, não acarreta aumento de despesa e possui pertinência temática com a

proposição, existindo, inclusive, medida semelhante na redação do projeto original e

no Substitutivo n° 2.

A Emenda n° 8, do Deputado Gilberto Abramo, pretend e suprimir o art. 3° do projeto

de lei, que trata do limite mínimo do montante de recurso financeiro a ser aplicado na

política  remuneratória  dos  servidores.  Deixamos  de  acolher  esta  emenda  pois  o

referido artigo assegura a compatibilidade fiscal  entre a política remuneratória  e o

equilíbrio fiscal do Estado.

As Emendas nº 9, do Deputado Carlin  Moura, pretende estender aos servidores

ocupantes de cargos de provimento efetivo e de comissão que exercem a função de

bailarino e da carreira de músico cantor e músico instrumentista o adicional a que se

refere o art. 27 da Lei nº 11.660, de 1994. Já a Emenda nº 10, do citado Deputado,

propõe  alteração  no  número  de  cargos  DAI-17,  pertencentes  a  Fundação  Clóvis

Salgado,  com o fito  de  que os  bailarinos,  ocupantes  de  cargo de provimento em

comissão,  possam  ter  aumento  em  sua  remuneração.  No  entanto,  deixamos  de

acolhê-las, tendo em vista que tais propostas, de autoria parlamentar, geram aumento

de despesa em projeto de lei de inciativa privativa do Governador do Estado, o que é

vedado pelo art. 63, I, da Constituição Federal e art. 68, I, da Constituição mineira.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 11, incluindo no Anexo V, da Lei Estadual n°

19.837 de 2011, o item V.5, com a finalidade de sanar erro material constatado na

citada lei. Conforme consta no Ofício nº 858/11, enviado a esta Casa Legislativa pela

Secretaria  de  Estado de  Planejamento  e  Gestão,  mencionada  correção não gera

impacto financeiro.

Conclusão
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Somos,  portanto,  pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.571/2011,  na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com as

Emendas nº 7, apresentada em Plenário, e n° 11 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6,

a seguir redigidas, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 5 e 8 a 10, apresentadas em

Plenário.

EMENDA N° 11

Acrescentem-se onde convier o seguinte artigo e Anexo III ao Substitutivo n° 2:

“Art. … – Fica acrescentado ao Anexo V da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de

2011, o item V.5 constante no Anexo III desta lei.

ANEXO III

(a que se refere o art. … da Lei nº …, de … de...de 2011)

'ANEXO V

( a que se refere o inciso II do art. 16 da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011)

V.5 - Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.12.2011.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O 'caput' do art. 10 da Lei n° 13.166, de  20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:

'Art. 10 – Mediante a apresentação de certidão de trânsito em julgado da sentença,

os valores dos honorários arbitrados serão pagos pelo órgão competente, no prazo

de um mês, observada a ordem de apresentação das certidões.'.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Délio Malheiros - Neider

Moreira - Ulysses Gomes (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE DEZEMBRO DE 2011

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.527/2011

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como

fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio

orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade

com o disposto no inciso V do “caput” do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 8º

da Lei nº 19.418, de 3 de janeiro de 2011, que autoriza a Assembleia Legislativa a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada,

DELIBERA:

Art. 1º – Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa

no valor de R$2.876.817,81 (dois milhões oitocentos e setenta e seis mil oitocentos e

dezessete  reais  e  oitenta  e  um  centavos),  na  forma constante  no  Anexo  I  desta

deliberação.

Art. 2º – Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes  da  anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  da  Assembleia

Legislativa, na forma constante no Anexo II.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 12 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente -  José Henrique, 1º-Vice-Presidente - Inácio Franco, 2º-

Vice-Presidente  -  Paulo  Guedes,  3º-Vice-Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -

Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário - Jayro Lessa, 3º-Secretário.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.527, de 12 de dezembro de

2011)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)
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1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.1.90-0-10-1 2.276.817,81

1.01.1-01.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-58-5 600.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 2.876.817,81

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.527, de 12 de dezembro de

2011)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-4.4.90-0-10-3 37.594,00

1.01.1-01.031.729-4.239.0001-3.1.90-0-10-1 2.800.000,00

1.01.1-01.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-10-1 39.223,81

TOTAL DA ANULAÇÃO 2.876.817,81

ATAS

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência: Mensagem nº 161/2011 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei

nº 2.661/2011), do Governador do Estado - Ofício nº 3/2011 (encaminhando o Projeto

de  Lei  nº  2.757/2011),  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.758 a 2.780/2011 -

Requerimentos  nºs  2.249  a  2.303/2011  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões do Trabalho, de Cultura, de Esporte, de Meio Ambiente, de Segurança

Pública,  de  Participação Popular  e  de  Política  Agropecuária  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos Deputados Gustavo Corrêa, Dalmo Ribeiro Silva, Bosco, Doutor Viana

e Duarte Bechir - Questão de ordem - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do
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Sr. Eugênio Ferraz para o Cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Leitura do

Relatório das Atividades da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura - 2ª

Fase:  Suspensão e reabertura da reunião -  Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Sebastião Costa; aprovação - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.391/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,

em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011; discurso do Deputado

Ulysses  Gomes;  questões  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;

existência de número regimental para votação de proposta de emenda à Constituição;

encerramento da discussão; prorrogação da reunião; votação nominal da proposta;

aprovação  -  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.571/2011;  apresentação das  Emendas  nºs  1  a  10;  encerramento  da  discussão;

encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública -

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  2.656/2011;  questões de ordem;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação

da  Emenda  nº  1;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.445/2011;  discursos  dos  Deputados  Paulo  Guedes  e  Sávio  Souza  Cruz;

apresentação da Emenda nº 2; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo

emendas;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  verificação  de  votação;

ratificação  da  aprovação  do  projeto,  salvo  emendas;  votação  da  Emenda  nº  1;

aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação; declarações de voto; questões de

ordem - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.726/2011; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 18/2011; apresentação

da Emenda nº 2; encerramento da discussão; questão de ordem; leitura da Emenda

nº 2;  votação nominal  do projeto,  salvo emendas;  aprovação;  votação nominal  da

Emenda nº 1; aprovação; votação nominal da Emenda nº 2; aprovação - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 22/2011; aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Prosseguimento  da

discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.229/2011; encerramento da discussão;

votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

252/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do
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Projeto de Lei nº 264/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 444/2011; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 558/2011; aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  692/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.283/2011; discursos do Deputado Antônio Júlio, da Deputada Liza Prado, dos

Deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Vanderlei  Miranda  e  Gustavo  Valadares  e  da

Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Suspensão e  reabertura  da  reunião  -  Questão de

ordem - Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio  - Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

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

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

-  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h7min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das
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reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 161/2011

- A Mensagem nº 161/2011 e a emenda ao Projeto de Lei  nº  2.661/2011 foram

publicadas na edição anterior.

OFÍCIO Nº 3/2011

- O Ofício nº 3/2011 e o Projeto de Lei nº 2.757/2011 foram publicados na edição

anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - A Mesa passa a receber proposições e

a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 2.758/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores do Setor 5,

com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Moradores

do Setor 5, com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  A Associação Comunitária  de Moradores do  Setor  5,  com sede no

Município  de  Santa  Luzia,  é  uma  instituição  beneficente  e  filantrópica,  sem  fins
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lucrativos e sem caráter religioso. Tem por finalidade promover, coordenar, executar,

administrar e incentivar a realização de projetos e iniciativas de assistência social.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se formalmente

instruído, conforme as exigências contidas na Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.759/2011

Estabelece  parâmetros  para  o  dimensionamento  do  quadro  de  profissionais  de

enfermagem nas unidades hospitalares, clínicas e assemelhados das redes pública e

privada de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo

de profissionais dos diferentes níveis de formação na área de enfermagem para a

cobertura assistencial nas instituições de saúde públicas e privadas do Estado.

§  1º  -  Os  parâmetros  a  que  se  refere  esta  lei  representam  normas  técnicas

mínimas,  constituindo-se em referências  para orientar os  gestores e gerentes das

instituições de saúde e assemelhados,  públicas ou privadas, no  planejamento,  na

programação e na priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas.

§ 2º - Os parâmetros a que se refere esta lei serão fixados com base em resoluções

específicas  quanto  à  matéria,  exaradas  pelo  Conselho  Federal  de  Enfermagem -

Cofen - e devidamente regulamentadas pelo Conselho Regional de Enfermagem de

Minas Gerais - Coren-MG -, de acordo com realidades epidemiológicas e financeiras

de cada região do Estado.

Art. 2º - O dimensionamento e a adequação quantitativa e qualitativa do quadro de

profissionais  de  enfermagem  devem  basear-se  nas  seguintes  características

relativas:

I - à instituição ou empresa:

a) missão e valores;
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b) porte;

c) estrutura organizacional e física;

d) tipos de serviços e programas;

e) tecnologia e complexidade dos serviços e programas;

f) política de pessoal, de recursos materiais e financeiros;

g) atribuições e competências dos integrantes dos diferentes serviços e programas;

e

h) indicadores hospitalares do Ministério da Saúde;

II - ao serviço de enfermagem:

a) fundamentação legal do exercício profissional:

1 - Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986;

2 - Decreto Federal nº 94.406, de 8 de junho de 1987;

3 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem;

4 - resoluções Cofen; e

5 - decisões dos Corens;

b) aspectos técnico-administrativos:

1 - dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos;

2 - modelo gerencial;

3 - modelo assistencial;

4 - métodos de trabalho;

5 - jornada de trabalho;

6 - carga horária semanal;

7 - padrões de desempenho dos profissionais;

8 - índice de segurança técnica - IST -;

9 - taxa de absenteísmo - TA - e taxa ausência de benefícios - TB - da unidade

assistencial;

10 - proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio; e

11 - indicadores de avaliação da qualidade da assistência;

III - aos pacientes:

a) sistema de classificação de pacientes - SCP -;

b)  realidade  sociocultural  e  econômica,  levando-se  em  consideração  as
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peculiaridades de cada região do Estado e principalmente o acesso da população aos

serviços de saúde am seus diferentes níveis - primário, secundário e terciário.

Art.  3º  -  O  referencial  mínimo  para  o  quadro  de  profissionais  de  enfermagem,

incluindo todos os elementos que compõem a equipe, mencionado no art. 2º da Lei

Federal  nº  7.498,  de  1986,  para  as  vinte  e  quatro  horas  de  cada  unidade  de

internação, deve considerar:

I - SCP;

II - as horas de assistência de enfermagem;

III - a carga horária dos profissionais de Enfermagem; e

IV - a proporção funcionário-leito.

Art.  4º  -  Para  efeito  de  cálculo,  devem  ser  consideradas  como  horas  de

enfermagem, por leito, nas vinte e quatro horas:

I  -  três vírgula oito horas de enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou

autocuidado;

II  -  cinco  vírgula  seis  horas  de  enfermagem,  por  cliente,  na  assistência

intermediária;

III  -  nove vírgula quatro horas de enfermagem, por cliente, na assistência semi-

intensiva;

IV  -  dezessete  vírgula  nove  horas  de  enfermagem,  por  cliente,  na  assistência

intensiva.

§ 1º -  Os quantitativos constantes dos incisos anteriores devem adequar-se aos

elementos contidos no art. 2º desta lei.

§ 2º - O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um IST

não inferior a 15% (quinze por cento) do total.

§ 3º - Para o serviço em que a referência não pode ser associada ao leito-dia, a

unidade de medida será o sítio funcional, com um significado tridimensional:

I - atividades;

II - local ou área operacional; e

III - o período de tempo para execução.

§ 4º - Para fins de cálculo deverá ser observada a cláusula contratual quanto à

carga horária dos trabalhadores das instituições.
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§  5º  -  Para  unidades  especializadas,  como  psiquiatria  e  oncologia,  deve-se

classificar o paciente tomando como base as características assistenciais específicas,

adaptando-as ao SCP.

§ 6º - O paciente especial ou da área psiquiátrica, com intercorrência clínica ou

cirúrgica associada, deve ser classificado um nível acima no SCP, iniciando-se com

cuidados intermediários.

§  7º  -  No  berçário  e  na  unidade  de  internação  em  pediatria,  caso  não  tenha

acompanhante,  a  criança  menor  de  seis  anos  e  o  recém-nascido  devem  ser

classificados como necessitados de cuidados intermediários.

§ 8º - O paciente com demanda de cuidados intensivos deverá ser assistido em

unidade com infraestrutura adequada e especializada para esse fim.

§  9º  -  No caso do  paciente  crônico  com idade superior  a  sessenta  anos,  sem

acompanhante, classificado pelo SCP com demanda de assistência intermediária ou

semi-intensiva,  deverão  ser  acrescidos  cinco  décimos  às  horas  de  enfermagem

especificadas no art. 4º.

Art.  5º  -  A distribuição percentual  do total  de profissionais  de enfermagem deve

observar as seguintes proporções e o SCP:

I - para assistência mínima e intermediária: de 33% (trinta e três por cento) a 37%

(trinta  e  sete  por  cento)  são  enfermeiros  e  os  demais,  auxiliares  ou  técnicos  de

enfermagem;

II  -  para assistência semi-intensiva:  de  42% (quarenta e dois  por  cento) a 46%

(quarenta e seis por cento) são enfermeiros e os demais, auxiliares ou técnicos de

enfermagem;

III  -  para  assistência  intensiva:  de  52%  (cinquenta  e  dois  por  cento)  a  56%

(cinquenta e seis por cento) são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.

Parágrafo único - A distribuição de profissionais por categoria deverá seguir o grupo

de pacientes de maior prevalência.

Art. 6º - Cabe ao enfermeiro o registro diário:

I - das ausências ao serviço de profissionais de enfermagem;

II - da presença de crianças menores de seis anos e de clientes crônicos, com mais

de sessenta anos, sem acompanhante; e
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III - da classificação dos clientes segundo o SCP, para subsidiar a composição do

quadro de enfermagem para as unidades assistenciais.

Art. 7º - Deve ser garantida a autonomia do enfermeiro nas unidades assistenciais

para dimensionar e gerenciar o quadro de profissionais de enfermagem.

§ 1º - O responsável técnico de enfermagem da instituição de saúde deve gerenciar

os indicadores de performance do pessoal de enfermagem.

§  2º  -  Os  indicadores  de  performance  devem  ter  como  base  a  infraestrutura

institucional e os dados nacionais e internacionais obtidos por “benchmarking”.

§ 3º - Os índices máximo e mínimo de performance devem ser de domínio público.

Art. 8º - O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 3% (três por cento) a

5% (cinco por cento) do quadro geral de profissionais de enfermagem para cobertura

de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e participação de programas de

educação continuada.

Parágrafo  único  -  O  quantitativo  de  enfermeiros  para  o  exercício  de  atividades

gerenciais, educação continuada e comissões permanentes deverá ser dimensionado

de acordo com a estrutura da organização ou da empresa.

Art.  9º  -  O  quadro  de  profissionais  de  enfermagem  da  unidade  de  internação

composto por 60% (sessenta por cento) ou mais de pessoas com idade superior a

cinquenta anos deve ser acrescido de 10% (dez por cento) ao IST.

Art.  10  -  Cabe  ao  Coren-MG  estabelecer  a  regulamentação  quanto  ao

dimensionamento  de  pessoal  nas  instituições  de  saúde  públicas  e  privadas  do

Estado, segundo as normativas do Cofen.

Art. 11º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  Esta proposição foi  apresentada em função da importância  de  seu

conteúdo  e  do  corriqueiro  descumprimento  da  Resolução  nº  293,  de  2004,  do

Conselho  Federal  de  Enfermagem  -  Cofen  -,  que  estabelece  parâmetros  para  o

dimensionamento  do  quadro  de  profissionais  de  enfermagem  nas  unidades

assistenciais das instituições de saúde e assemelhados, fazendo-se necessário trazer

o assunto novamente ao debate do Parlamento mineiro.
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Tem-se observado a constante sobrecarga de trabalho imposta aos enfermeiros e

auxiliares de enfermagem nas instituições de saúde e assemelhados, tanto privados

quanto públicos, do Estado, sendo um dos mais graves problemas que o já caótico

sistema  de  saúde  vem  enfrentando.  Tal  situação  acarreta  prejuízos  tanto  aos

pacientes quanto aos profissionais, que, se não aceitam a sobrecarga de trabalho,

são imediatamente substituídos, em razão do grande contingente de enfermeiros fora

do mercado de trabalho.

Conforme justificativa outrora apresentada, o dimensionamento dos profissionais de

enfermagem é a etapa inicial do processo de provimento de pessoal, que tem por

finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categoria necessária para

suprir as demandas de assistência de enfermagem, direta ou indiretamente prestada

aos pacientes. Em que pese essa tarefa atualmente envolver mais de um milhão e

meio de profissionais em todo o Brasil e praticamente a totalidade dos serviços de

saúde em funcionamento no País, é intrigante a ausência de sensibilidade política da

maior  parte  de  nossos  governantes  ao  não  fixarem  parâmetros  mínimos  para  a

regulamentação da matéria,  deixando a critério das instituições a condução de tal

relação.

Quanto ao tema, atualmente existe apenas a Resolução Cofen nº 293, de 2004, de

alcance limitado, uma vez que não dispõe do poder coercitivo legal para vincular as

instituições de saúde ao seu fiel  cumprimento.  O dimensionamento do  quadro de

profissionais significa qualidade e segurança na prestação do serviço ao paciente-

cliente, além da valorização do enfermeiro ou auxiliar, que também terá uma melhor

condição laboral. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.760/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.197/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itapecerica  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapecerica o

imóvel de propriedade do Estado com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),

situado no Distrito de Gonçalves Ferreira, registrado sob o nº 12.587, fls. 60, do Livro

3-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se á

construção de casas populares.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  autorizar  o  Estado  a  doar  ao

Município de Itapecerica o imóvel situado no Distrito de Gonçalves Ferreira, com área

de 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado sob o nº 12.587, fls. 60, do Livro

3-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

No referido imóvel será construído um parque industrial, onde haverá a instalação

de várias empresas, o que trará um grande desenvolvimento para o Município de

Itapecerica, com a geração de empregos e renda.

Em face do exposto,  apresentamos  este  projeto  devido  ao  seu grande alcance

social,  esperando  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  a  sua

aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.761/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.198/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itapecerica  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapecerica o

imóvel  de  propriedade  do Estado  com  área  de  2.020m²  (dois  mil  e  vinte  metros
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quadrados), situado no Distrito de Inácio Caetano, registrado sob o nº 31.272, fls.

197, do Livro 3-O, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se á

construção de casas populares.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  autorizar  o  Estado  a  doar  ao

Município de Itapecerica o imóvel situado no Distrito de Inácio Caetano, com área de

2.020m² (dois mil e vinte metros quadrados), registrado sob o nº 31.272, fls. 197, do

Livro 3-O, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica. No referido

imóvel serão construídas casas populares para atender um grande déficit habitacional

que hoje existe no Município de Itapecerica.

Em face do exposto,  apresentamos este projeto,  devido ao seu grande alcance

social,  esperando  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  a  sua

aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.762/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.196/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itapecerica  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapecerica o

imóvel  de propriedade do Estado de Minas Gerais  com área de 1.000m² (um mil

metros quadrados), registrado sob o nº 16.621, fls. 78, do Livro 3-E, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se á
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construção de casas populares.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  autorizar  o  Estado  a  doar  ao

Município de Itapecerica o imóvel situado no Distrito de Inácio Caetano, com área de

1.000m² (um mil metros quadrados), registrado sob o nº 16.621, fls. 78, do Livro 3-E,

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica. No referido imóvel

serão construídas casas populares para atender um grande déficit habitacional que

hoje existe no Município de Itapecerica.

Em face do exposto,  apresentamos  este  projeto  devido  ao  seu grande alcance

social,  esperando  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  a  sua

aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.763/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes  Visuais de Timóteo e

Amigos - Adevita -, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Timóteo e Amigos - Adevita -, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

André Quintão

Justificação: A Associação dos Deficientes Visuais de Timóteo e Amigos - Adevita -

tem por finalidade atuar no campo da assistência social. Com sede no Município de

Timóteo, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.764/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos Morada do Vale - Amorvale -,

com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos Morada do Vale

- Amorvale -, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

André Quintão

Justificação:  A  Associação  de  Amigos  Morada  do  Vale  -  Amorvale  -  tem  por

finalidade  atuar  no  campo  da  saúde  e  da  ecologia.  Com  sede  no  Município  de

Governador Valadares, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.765/2011

Declara de utilidade pública a Irmandade dos Quilombolas Afrodescendentes do

Quilombo Santa Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Irmandade  dos  Quilombolas

Afrodescendentes do Quilombo Santa Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

André Quintão

Justificação: A Irmandade dos Quilombolas Afrodescendentes do Quilombo Santa

Cruz  tem  por  finalidade  atuar  no  campo  da  organização  e  da  assistência  aos

quilombolas afrodescendentes. Com sede no Município de Teófilo Otôni, é entidade

filantrópica, sem fins lucrativos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.766/2011

Declara de utilidade pública o Grupo de Teatro Atempus, com sede no Município de

Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Teatro Atempus, com sede

no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

André Quintão

Justificação: O Grupo de Teatro Atempus, com sede no Município de Timóteo, tem

por finalidade atuar no campo da difusão das artes cênicas. Com sede no Município

de Timóteo, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.767/2011

Declara de utilidade pública as  Obras Pavonianas de Assistência,  com sede no

Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Obras  Pavonianas  de

Assistência, com sede no Município de Patos de Minas

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

André Quintão

Justificação: A entidade Obras Pavonianas de Assistência têm por finalidade prestar

serviços de assistência social. Com sede no Município de Patos de Minas, foi fundada

em 1996 e é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

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

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.768/2011

Declara de utilidade pública o Grupo de Estudos Astronômicos de João Monlevade -

Geamon -, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Estudos Astronômicos de

João Monlevade - Geamon -, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

André Quintão

Justificação: O Grupo de Estudos Astronômicos de João Monlevade - Geamon -,

tem por finalidade atuar na educação e na saúde e prestar assistência a crianças e

adolescentes. Com sede no Município de João Monlevade, é entidade filantrópica,

sem fins lucrativos.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.769/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Artesãos e Biscateiros

Solidários - Promovendo -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Artesãos e

Biscateiros Solidários - Promovendo -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

André Quintão

Justificação:  A  Associação  Comunitária  de  Artesãos  e  Biscateiros  Solidários  -

Promovendo -, com sede no Município de Belo Horizonte, é entidade filantrópica, sem

fins lucrativos, e tem por finalidade atuar na articulação da comunidade na defesa de

seus interesses, na criação de alternativas econômicas em projetos de produção e na

prestação de serviços comunitários.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.770/2011

Institui no Estado de Minas Gerais as diretrizes para Formulação do Programa de

Terapias Integrativas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam instituídas por esta lei as diretrizes para a formulação do Programa

de  Terapias  Integrativas,  para  o  atendimento  da  população  do  Estado  de  Minas

Gerais, objetivando seu bem-estar e a melhoria da qualidade de vida.

Art. 2º - São objetivos específicos das diretrizes para a formulação do Programa de

Terapias Integrativas:

I - promoção da saúde e a prevenção de doenças através de práticas que utilizem

basicamente os recursos naturais;

II - a implantação de Terapias Integrativas junto às unidades de saúde e hospitais

públicos  do  Estado  terá,  entre  as  suas  diversas  modalidades,  massoterapia,

fitoterapia,  homeopatia,  terapia  floral,  acupuntura,  hidroterapia  e  termais,

cromoterapia,  aromaterapia,  arteterapia,  ayurvédica,  bioenergética,  oligoterapia,

geoterapia, quiropraxia, iridologia, hipnose, psicanálise, reiki, trofoterapia, radiestesia,

naturologia, ortomolecular, ginástica terapêutica e terapia da respiração.

III  -  o  estímulo  à  utilização  de  técnicas  de  avaliação  energética  das  terapias

naturais;

IV - a divulgação dos benefícios decorrentes das terapias naturais como prevenção

de doenças.

Art.  3º  -  As  modalidades  terapêuticas  adotadas  através  das  diretrizes  para

formulação  do  Programa  de  Terapias  Integrativas  deverão  ser  desenvolvidas  por

profissionais  devidamente habilitados e inscritos nos respectivos órgãos de classe

municipal, estadual ou federal.

Art.  4º  -  Para  atender  o  disposto  nesta  lei,  o  Poder  Executivo  poderá  celebrar

convênios  com  órgãos  federais  e  municipais,  bem  como  com  entidades

representativas de terapeutas.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  Existem,  hoje,  no  Estado de Minas  Gerais,  cerca  de  1.000.000 de

pessoas que, anualmente, se tratam pelas terapias integrativas e energéticas, com

um mercado de aproximadamente 100.000 profissionais, muitos dos quais registrados

em associações ou sindicato de classe.

Contudo, essas práticas carecem de uma lei de diretrizes, que possa assegurar ao

usuário o mínimo de qualidade e eficiência no atendimento, conforme preconizam as

Constituições Estadual e Federal.

Embora  ainda  existam  acalorados  debates  sobre  essas  técnicas,  compete  aos

legisladores  garantir  a  liberdade  do  exercício  profissional  e,  simultaneamente,  a

qualidade do atendimento ao público que as escolher.

O presente projeto de lei visa suprir essa lacuna, contribuindo ainda mais para a

qualidade da profissionalização, capacitação e treinamento, bem como do exercício

da profissão de terapeuta.

Além  de  projetos  de  lei  tramitando  em  vários  Estados,  diversos  Municípios

aprovaram lei de implantação das terapias integrativas na rede municipal e estadual

de saúde, como Guarulhos (SP) - Lei nº 6.356/2008, de 19/3/2008; Presidente Médici

(RO) - Lei nº 1.333, de 10/4/2007; Diamante do Sul (PR) - Lei nº 371, de 5/7/2007;

Itapira  (SP)  -  Lei  nº  3.993,  de  26/10/2006;  São  Paulo  (SP)  -  Lei  nº  13.717,  de

8/1/2004; Grão Pará (SC) - Lei nº 988, de 20/3/2000; Braço do Norte (SC) - Lei nº

1.581, de 24/4/2000; Erechim (RS) - Lei nº 3.105, de 1998, e Lei nº 185, de 2000;

Vilhena (RO) - Lei nº 2.411, de 21/5/2008; Aracaju (SE) - Lei nº 3.685, de 13/3/2009;

João Pessoa (PB) - Lei nº 1.665, de 28/7/2008; Rio de Janeiro (RJ) - Lei Estadual nº

5.471, de 10/6/2009; e Mato Grosso - Lei Estadual nº 9.567, de 29/6/2011.

Em face da importância  da  matéria,  entendo que a  criação das  diretrizes  para

formulação do Programa de Terapias Integrativas, objeto do presente projeto, é uma

importante  medida  a  ser  implementada  em  nosso  Estado  e  que  contribuirá

sensivelmente para o nosso sistema público de saúde e para o bem-estar da nossa

população.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.771/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  São  José  União  dos  Pequenos

Produtores Rurais, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação São José União dos

Pequenos Produtores Rurais, com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação São José União dos Pequenos Produtores Rurais é uma

entidade sem fins lucrativos, sediada no Município de Campina Verde, que promove

meritório trabalho visando à realização de projetos para as áreas de agricultura e

pecuária, com prestação de serviços técnicos. A proteção da saúde, da família, da

infância e da velhice ocupam também as atenções da entidade, como registra seu

estatuto.

Suas atividades permanentes concedem destaque à preservação do meio ambiente

natural, com proteção das espécies do bioma (fauna e flora), incentivo e estimulo à

produção agroecológica e orgânica, com ênfase na biodiversidade.

Pelo trabalho desenvolvido em favor da promoção da agricultura familiar, tendo em

vista que a organização dispõe de toda a documentação exigida pela legislação para

fazer jus à concessão, peço aos nobres pares a aprovação desta proposta.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.772/2011

Declara de utilidade pública o Paraíso Camping Clube, com sede no Município de

Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Paraíso Camping Clube, com sede no
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Município de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: O Paraíso Camping Clube é uma sociedade civil constituída por tempo

indeterminado, localizada na Fazenda Vieiras em Patos de Minas. Tem por finalidade

a promoção e o desenvolvimento de atividades de lazer combinadas com a prática de

esportes ao ar livre.

Tendo em vista que a entidade apresenta a documentação exigida para fazer jus ao

beneficio, justifica-se plenamente seja-lhe concedido o título de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.773/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social - Asbem -, com sede

no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social -

Asbem -, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação do Bem-Estar Social é uma entidade de direito privado

sem  fins  lucrativos,  fundada  em  23/1/2003.  Tem  como  finalidade  estatutária  o

combate à fome, ao desemprego e às drogas, a defesa da saúde, o amparo e a

proteção aos necessitados. Seus dirigentes exercem os cargos sem o recebimento de

gratificações ou bonificações.

Como o trabalho realizado pela instituição é de grande relevância para a sociedade

uberabense, e por estar cumprindo a entidade os requisitos legais que a tornam apta
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a ser declarada de utilidade pública, peço o apoio dos nobres pares à aprovação

desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.774/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  instituir  o  Programa  Estadual  de  Prevenção  e

Combate à Violência no Ambiente Escolar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  instituir,  sob  a  coordenação  da

Secretaria de Estado de Educação, o Programa Estadual de Prevenção e Combate à

Violência no Ambiente Escolar, de ação interdisciplinar e de participação comunitária,

nas escolas públicas e privadas.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se por violência a transgressão da ordem e

das regras da vida em sociedade, consubstanciada em atentado direto ou indireto

verbal,  social,  físico ou psicológico contra a pessoa,  cuja vida,  saúde,  integridade

física ou psicológica, liberdade individual ou direitos correm perigo a partir de tal ação,

abrangendo:

I - violência contra o patrimônio - é a violência praticada contra os bens materiais de

unidade de ensino;

II  -  violência doméstica -  é a violência praticada por  familiares  ou  pessoas que

tenham convívio diário com criança ou adolescente;

III - violência simbólica - é a violência que a escola exerce sobre o aluno quando

anula neste a capacidade de pensar e desenvolve apenas a de reproduzir conceitos;

e a que é exercida contra o professor quando este é agredido em seu trabalho pela

indiferença e desinteresse do aluno;

IV - violência física - é a violência contra a integridade física do outro;

V  -  violência  psicológica  -  é  a  violência  que  se  expressa  em  abuso de poder,

racismo, homofobia, discriminação ou preconceito.

Art. 3º - São objetivos do Programa:

I  -  fortalecer  as  relações  comunitárias  e  disseminar  ações  de  solidariedade  e
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cidadania;

II - articular as comunidades para, com base em diagnósticos, desenvolver ações

de  promoção e  garantia  de  direitos,  especialmente  de  combate  à  violência  e  de

valorização da vida;

III  -  desenvolver  estratégias  de  trabalho  por  meio de  parcerias  com instituições

governamentais  e  não  governamentais  para  operacionalizar  ações  de  combate  à

violência;

IV - estreitar as relações da escola com a comunidade, reforçando-a como espaço

de apoio às ações solidárias;

V  -  transformar  os  conselhos  escolares  em  fóruns  permanentes  de  debate  e

proposição de soluções para os problemas da comunidade escolar.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos delineados no artigo anterior, definem-se,

entre outras, as seguintes estratégias:

I - promoção da integração das ações entre os órgãos estaduais e entre estes e os

órgãos municipais;

II - desenvolvimento e divulgação de projetos didáticos que valorizem a origem e a

identidade dos estudantes;

III - democratização das relações sociais dentro do ambiente escolar, permitindo a

livre manifestação dos jovens nos assuntos atinentes a unidades de ensino;

IV - implantação de política de incentivo à atividade cultural e à prática de atividades

físicas e desportivas, em benefício da convivência social;

V - garantia de apoio jurídico aos profissionais de educação vítimas de violência

física ou verbal em contexto escolar ou relacionado à escola;

VI  -  estabelecimento  de  regras  de  corresponsabilização  das  famílias,  dos

professores  e  dos  alunos  relativamente  à  convivência,  frequência  e  sucesso

escolares e educativos dos alunos;

VII - avaliar sistematicamente as políticas e ações realizadas;

VIII - capacitar a escola para constituir-se em núcleo e centro promotor da paz e da

cultura de paz;

IX - aprimorar as relações humanas na comunidade escolar;

X - construir estratégias cidadãs de segurança;
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XI - fortalecer a escola como polo articulador da rede de atendimento às crianças e

adolescentes;

XII  -  fortalecer  o  policiamento  comunitário  e  as  rondas  e  ações  ostensivas  de

policiamento  e  desenvolver  ações  com  vistas  ao  desbaratamento  de  gangues  e

quadrilhas de traficantes no entorno de unidades de ensino;

XIII - utilizar a mediação de conflitos como fonte da cultura de paz.

Parágrafo único - A capacitação da comunidade escolar em técnicas de mediação

será coordenada pela Defensoria Pública do Estado.

Art. 5º - Competirá a cada unidade de ensino:

I  -  encaminhar vítimas e agressores aos serviços de assistência médica, social,

psicológica e jurídica, que poderão ser oferecidos por meio de parcerias e convênios;

II - elaborar novo regimento interno em que fiquem claros direitos e deveres de toda

a comunidade escolar, inclusive pais ou responsáveis, como fruto de amplo debate no

Conselho Escolar e da efetiva participação dos alunos;

III  -  aprovar  um plano de ações, construído na forma do inciso anterior,  para a

implantação das medidas previstas no Programa e integrá-lo ao seu projeto político-

pedagógico.

Parágrafo único - Fica vedada, a partir  da publicação desta lei, a construção de

unidades de ensino destinadas a abrigar mais de mil e oitocentos alunos, considerado

neste limite o somatório do número de alunos dos três turnos de ensino.

Art. 6º - Considerando a municipalização do Sistema Único de Assistência Social e

do Sistema Único de Saúde e o aluno como munícipe, os encaminhamentos de que

trata o inciso I  do artigo anterior  serão direcionados aos centros de referência de

assistência social ou unidades de saúde e acompanhados pelo Conselho Tutelar.

Art. 7º - Nas provas objetivas de concursos públicos, de qualquer nível, a serem

realizados  sob  a  égide  do  Poder  Executivo  Estadual,  constarão  no  mínimo  dez

perguntas  relativas  aos  direitos  humanos,  em  especial  relativas  à  doutrina  da

proteção integral da criança e do adolescente.

Art.  8º  -  Ficam  instituídas  as  seguintes  condicionantes  para  o  recebimento  de

recursos financeiros provenientes de programas de distribuição estadual:

I - participação dos pais ou responsáveis nas reuniões e promoções da unidade de
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ensino;

II  -  participação da família nos encaminhamentos de atendimento indicados pela

unidade de ensino.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Bosco

Justificação:  O  debate  sobre  o  enfrentamento  à  violência  no  Brasil  tem  sido

polarizado pela valorização de políticas com foco na repressão, oposta à tendência

de vislumbrar nas mazelas sociais as causas da violência. Ideologias à parte, urge

apontar  outros  caminhos  para  enfrentar  os  desafios  existentes,  com  foco  na

prevenção.

Vários são os estudos a respeito da relação custo e benefício de programas de

prevenção  do  crime.  Um  dos  programas  mais  conhecidos  é  o  Perry  Project,

desenvolvido  em  Ypsilanti,  Michigan,  onde  se  demonstrou  que,  para  cada  dólar

investido  em  prevenção,  a  sociedade  economiza  em  longo  prazo  US$7,00.  Uma

estimativa  do  Banco  Interamericano  de Desenvolvimento  -  BID  -  para  a  América

Latina aponta que o custo da violência representa 14% do PIB da região. O Prof.

Cláudio  Beato,  do  Centro  de  Estudos  de  Criminalidade  e  Segurança  Pública  da

Universidade Federal  de  Minas Gerais,  cita  um estudo realizado sobre  os  gastos

anuais com segurança pública no Município do Rio de Janeiro, computados os gastos

hospitalares,  gastos  com  o  sistema  persecutório  e  com  a  Justiça  criminal,

transferências sociais sob a forma de seguros, anos perdidos por mortes prematuras,

que estimou um dispêndio anual de 2,5 bilhões de reais, sendo que, caso fossem

computados os gastos com segurança privada e os efeitos inibidores da violência

sobre os negócios e os investimentos, este dispêndio seria ainda mais significativo.

Nos Estados Unidos, a Rand Corporation constatou que uma redução de 10% nas

taxas criminais do país custaria US$228,00 em impostos extras, caso a opção para o

combate à violência fosse aumentar as taxas de encarceramento; este custo cairia

para US$118,00, caso a escolha fosse melhorar os serviços de liberdade condicional;

de US$48,00, caso a opção fosse investir em treinamento dos pais; e de US$32,00,

caso a alternativa fosse apoiar jovens em situação de risco para que completassem
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sua formação escolar.

Alie-se que pesquisas evidenciam que programas e políticas públicas orientadas

pela prevenção da violência devem ser implementados nos primeiros anos de vida e,

em escala menor, mesmo antes do nascimento.  Foi este o resultado colhido pelo

programa de visitação domiciliar com enfermeiras durante o pré-natal e ao longo dos

dois primeiros anos de vida das crianças, desenvolvido na década de 70 na cidade de

Elmira,  Estado de Nova Iorque,  Estados Unidos.  Programas como este inibem as

gestantes quanto a adotar comportamentos danosos à saúde dos bebês, previnem

abusos sexuais, maus-tratos e negligências. Estudos longitudinais fundamentados no

mesmo programa permitiram mensurar outros benefícios, não menos importantes. Na

experiência de Elmira, ao longo dos primeiros 15 anos após o nascimento do primeiro

filho, observou-se que as mães solteiras e pobres que receberam visitas tiveram 31%

menos  gestações,  menos  33%  de  licenças  médicas  ou  de  auxílio  de  seguro-

desemprego;  44% menos de  problemas comportamentais;  69% menos prisões,  e

81% menos  condenações  criminais,  quando  comparadas  às  mulheres  de  mesmo

perfil que não foram visitadas. Tais dados comprovam a magnitude da prevenção.

Neste contexto, consideramos a escola como o local onde são compreendidos e

compartilhados  saberes,  identidades  e  valores  definidores  na  construção  da

cidadania  e  da  vida  em  sociedade,  constituindo-se,  ainda,  em  espaço  de

sociabilidade e convivência entre diferentes.

Tendo  como  norte  a  prevenção  e  com  fundamento  nas  opiniões  e  propostas

colhidas  no  fórum  técnico  “Segurança  nas  escolas:  Por  uma  cultura  de  paz”,

elaborou-se este projeto de lei, que se estrutura nas seguintes estratégias:

1 - Fixação de normas e regras de convivência escolar construídas coletivamente:

em  qualquer  local  onde  pessoas  com visões  e  perfis  distintos  se  relacionam,  as

normas  e  regras  são  de  primordial  relevância,  principalmente  quando construídas

envolvendo  todos  os  atores.  Ao  contrário,  se  estas  normas  desprezam,  na  sua

elaboração,  experiências  e  vivências  coletivas,  elas  se fragilizam  e  tendem a ser

desrespeitadas.

2 - Fortalecimento do Conselho Escolar: fundamental para a gestão democrática, o

Conselho deve possuir autonomia e deliberar sobre os grandes temas da unidade de
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ensino.

3 - Unidade de ensino enquanto integrante da rede de proteção social: inserida em

um contexto social, atendendo e sendo formada por diferentes, a unidade de ensino

reflete as empatias e contradições do ambiente que a cerca, não dando respostas a

todas as demandas que a ela chegam. Logo, deve integrar a rede de proteção social

local para dividir responsabilidades e compartilhar formas de resolução de problemas

comuns.

4 - Polícia e guardas nas escolas: como forma inibidora, a presença da polícia e

guardas nas escolas deve ater-se à orientação do trânsito e tráfego e insculpir-se no

planejamento policial como local de frequentes rondas. A instituição de ensino criará

estratégias pedagógicas para resolver problemas como brigas, agressões, insultos,

reservando-se a presença policial em casos de crimes e atos tipificados no Código

Penal.

5  -  Pertencimento  e  utilização  do  espaço  escolar:  o  projeto  pedagógico  da

instituição  de  ensino  deve  contemplar  uma  vertente  que  pretende  recuperar  ou

construir o sentimento de pertencimento, gerando maior cuidado e proteção, o que

tende a diminuir os atos de vandalismo e depredações. O espaço escolar será aberto

à  comunidade  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de  cultura,  esporte,  lazer,

geração  de  renda,  formação  para  a  cidadania  e  ações  educativas,  sendo  as

atividades  realizadas  através  de  oficinas  cujas  temas  são  selecionados  pela

comunidade.

6  -  Promoção de uma cultura da  paz:  ao  falarmos de cultura  da  paz,  estamos

estabelecendo  um  caminho  onde  cada  professor  possa,  a  partir  de  sua  reflexão

pessoal sobre valores e conduta, inserir estes aspectos de forma verdadeira em sala

de aula, a partir de uma reflexão com seus pares (equipe pedagógica, professores,

pais, alunos, etc.).

7 - Gestão escolar: uma unidade de ensino reflete em seu cotidiano o ser da sua

direção,  que deve estar preparada para atribuir  a  todos a corresponsabilidade de

forma partilhada e solidária na solução de conflitos. O Diretor propiciará o diálogo em

todas as instâncias,  combaterá qualquer  forma de discriminação e,  atendendo os

professores, identificará os alunos com dificuldades de aprendizagem e sociabilidade,
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intervindo antes que os conflitos ocorram.

8 - Valorização da representatividade estudantil: a escola exerce papel marcante na

história de vida de cada aluno, bem como auxilia na formação individual e social dos

jovens,  na  construção  de sua personalidade e  identidade.  Como parte  integrante

deste cotidiano, deve-se considerar os variados processos de conflitos e cooperação

entre  os  jovens  e  destes  com  o  mundo  adulto,  de  forma  a  possibilitar  a  sua

manifestação na vida escolar, inclusive na elaboração do projeto político-pedagógico,

que passa a constituir um compromisso firmado coletivamente.

9 - Mediação de conflitos: existem indicativos de que a maioria dos alunos prefere

ser “julgado” por seus colegas do que por uma instituição, quando o problema não é

de natureza penal. A partir desta constatação, entra em cena a mediação, técnica que

implica  em  escuta  atenta,  troca  de  pontos  de  vista  e  cooperação,  propiciando  a

restauração da comunicação entre os conflitantes, constituindo-se efetivo instrumento

democrático para o alcance da cultura de paz.

10 - Participação da família e da comunidade: a sociedade está a exigir uma nova

escola. Em contrapartida, a definição de limites, do papel e das responsabilidades da

escola e da família na educação da criança e do adolescente tem levado ao choque

entre as duas instituições. Com certeza, elas não percebem que não exercem papéis

antagônicos,  mas  independentes  e  complementares,  baseados  em  relações  de

respeito e cooperação.

11 -  Valorização do professor:  a  valorização do professor  transcende a questão

salarial.  O  professor  se  sentirá  valorizado  se  as  instalações  da  escola  forem

acolhedoras,  se participar  efetivamente  da  construção dos destinos da escola,  se

possuir autonomia na relação com seus alunos, se as salas de aula não estiverem

superlotadas. Em síntese, a sua valorização deve estar pautada por ações capazes

de  gerar  clima  de  satisfação  pessoal  caracterizado  por  acolhimento,  suporte  e

condições para desenvolvimento do trabalho.

A definição  da  Defensoria  Pública  como  órgão  de  capacitação  da  comunidade

escolar  em  mediação  de  conflitos  atende  aos  princípios  insculpidos  na  Lei

Complementar Federal nº 132, de 2009, e repetidos na Lei Complementar nº 65, de

2003, relativos à atuação do Defensor Público como agente de educação em direitos
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humanos.

Esta proposição embebe-se nos princípios norteadores do Plano Plurianual de Ação

Governamental, trazendo a marca da integração das ações dos mais diversos órgãos

setoriais,  e representa ganhos enormes na consolidação do processo histórico de

construção de “uma Minas ainda melhor para se viver”. Ao lidar-se com pessoas das

mais  variadas  origens,  vale  relembrar:  “A matéria  mais  difícil  da  escola  não  é  a

matemática ou a biologia; a convivência, para muitos alunos e de todas as séries,

talvez seja a matéria mais difícil  de ser aprendida” (Fante, C. Fenômeno Bullying:

como  prevenir  a  violência  nas  escolas  e  educar  para  a  paz.  Campinas:  Versus

Editora, 2005, p. 91).

Pela relevância do exposto, solicitamos aos nobres pares contribuição efetiva, seja

na forma de emendas, seja na participação com o seu voto para a aprovação desta

proposição, tornando realidade o sonho de educadores e educandos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Deputado

Carlos Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 799/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.775/2011

Revoga o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  desenvolver  ações  de  acompanhamento  social  nas

escolas da rede pública de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica revogado o parágrafo único do art.  1º da Lei nº  16.683,  de 10 de

janeiro de 2007.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Comissão de Participação Popular

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.776/2011

Dispõe sobre o livro técnico e o livro didático de nível fundamental, médio e superior

de ensino, em formato de texto digital  acessível  para as pessoas com deficiência
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visual, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O livro didático e o livro técnico de nível fundamental, médio e superior de

ensino, editado no Estado, deverão contar com opção para venda em formato de

texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual.

Art. 2° - O livro didático e o livro técnico, a que  se refere o artigo anterior, poderão

ser comercializados com os resguardos necessários à proteção dos direitos do autor,

devendo apresentar compatibilidade com programas leitores de tela gratuitos e não

gratuitos, distribuídos diretamente ou não pelo editor da obra.

Art.  3º  -  Fica o  editor  obrigado a  atender  toda a  demanda por  suas obras  em

formato  de  texto  digital  acessível,  seja através  de transferência  de  arquivo  digital

(“download”) pela página na internet, por CD-ROM ou por “pendrive”, seja através de

qualquer outro meio digital ou eletrônico similar.

Art. 4º - As obras que contenham ilustrações, fotos, gráficos, mapas, esquemas ou

outras  representações  deverão  sofrer  as  adaptações  necessárias  para  a  total

interpretação da informação pelo  deficiente  visual  total  permanente  ou com baixa

visão.

Art. 5° - É facultado ao editor da obra o lançament o de livros falados, por meio de

voz humana ou sintetizada, desde que isso não se dê em substituição ao livro em

formato de texto digital acessível.

Art. 6° - A inobservância do disposto nesta lei suj eita os infratores às penalidades

previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  bem  como  às  demais  normas

aplicáveis à espécie.

Art.  7º  -  Além  das  penalidades  dispostas  no  artigo  anterior,  poderá  o  Poder

Executivo impor outras sanções pecuniárias e administrativas aos infratores.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta d ias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Além de ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência,
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nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal,  é também competência comum

proporcionar  os  meios  de  acesso  à  cultura,  à  educação  e  à  ciência,  conforme

disposto no inciso V do mesmo dispositivo constitucional.

É  também  dever  do  Estado  garantir  a  educação  através  de  atendimento

especializado  às  pessoas  com  deficiência  preferencialmente  na  rede  regular  de

ensino, nos termos do art. 208, III, da Carta Constitucional de 1988.

Assim sendo, conforme os dispositivos constitucionais citados, é dever do Estado

legislar  e cuidar  das pessoas com deficiência  e,  ainda,  proporcionar  os meios de

acesso à cultura, à educação e à ciência, motivo pelo qual está esta propositura em

conformidade com as regras e normas constitucionais, não padecendo de nenhum

vício de iniciativa.

Por essa razão, apresentamos este projeto de lei. É bom salientar que o sistema de

leitura braile atende satisfatoriamente por volta de 10% das pessoas com deficiência

visual,  geralmente  aquelas  que  possuem  cegueira  congênita,  ou  seja,  que  já

nasceram com a deficiência. Essas pessoas possuem fluência na leitura e escrita no

sistema braile, código de pontos em relevo sobre papel de gramatura especial.

Os outros 90% das pessoas com deficiência visual, que adquiriram a deficiência em

vida juvenil  ou  adulta,  não possuem o domínio e  fluência  do referido sistema de

leitura, uma vez que já foram alfabetizadas no sistema tradicional.

Geralmente  essas  pessoas  são  acometidas  por  doenças  crônicas,  diabetes,

hipertensão intraocular (glaucoma), e grande parte também é atingida pela violência

urbana  ou  por  acidentes  traumáticos.  Essas  pessoas  precisam  dos  sistemas

informatizados de leitura, o computador, ou então da audição do texto, como ocorrem

com os livros falados.

Justifica-se a nossa propositura no fato de que há um vazio na oferta de leitura

adaptada para os deficientes visuais no ensino fundamental, médio e superior, uma

vez  que,  no  ensino  básico,  geralmente  a  existência  de  obras  em  braile,  mesmo

insuficientes e entregues com enorme atraso, ainda consegue dar um pequeno alento

às crianças cegas nesse primeiro estágio de sua aprendizagem.

Tentamos  também  resguardar  o  direito  dos  editores  e  autores,  viabilizando  a

empreitada na produção do livro em formato de texto digital acessível, garantia essa



1876
____________________________________________________________________________

consistente  na  possibilidade  de  se  utilizarem  de  tecnologias  de  proteção  contra

pirataria,  tais  como  Digital  Manegement  Rights  -  DRM  -,  senhas,  chaves

criptografadas, etc. Tanto é que passou a ser de conhecimento e produção obrigatória

para qualquer editor que pretender participar dos próximos editais de venda de livros

didáticos para o governo federal, o livro em formato digital.

Aliás,  o próprio  MEC disponibiliza  gratuitamente aos  editores  a ferramenta para

confecção dos livros em Digital  Accessible Information System - Daisy. E o nosso

Estado poderá também ser mais um ente da Federação a trazer tais benefícios às

pessoas com deficiência visual.

Assim  sendo,  acreditamos  que  este  projeto  de  lei  cumpre,  acima de tudo,  sua

função de inclusão  social,  garantindo o  direito  à  informação,  ao  conhecimento,  à

educação e à cultura de milhões de pessoas com deficiência visual (cegas ou com

baixa visão), que, por si só, merecem a acolhida dos membros deste Parlamento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.777/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade de afixação  de cartazes  com informação sobre

doenças sexualmente transmissíveis - DSTs - nos sanitários de uso público no Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a afixação de cartazes educativos nos sanitários de uso

público, em local de fácil visualização e leitura, contendo informações básicas sobre

as Doenças Sexualmente Transmissíveis - DSTs -, bem como sobre as formas de

evitá-las.

Parágrafo único - Consideram-se, para efeito desta lei, sanitários de uso público

aqueles colocados à disposição da população em prédios públicos, estabelecimentos

comerciais e eventos públicos ou privados.

Art. 2º - Os cartazes de que trata o “caput” serão afixados no espaço interno dos

sanitários  e  deverão  conter  número  telefônico  dos  serviços  de  saúde  e  órgãos

governamentais para atendimento e esclarecimento de dúvidas do cidadão.



1877
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Doenças sexualmente transmitidas - DSTs -, são doenças infecciosas

que podem ser disseminadas através do contato sexual. Algumas podem também ser

transmitidas por vias  não sexuais,  porém formas não sexuais  de transmissão são

menos frequentes.

Apesar de as doenças venéreas se manifestarem na genitália externa, elas podem

atingir  a próstata, o útero, os testículos e outros órgãos internos. Algumas dessas

infecções  causam  apenas  uma  irritação  local,  coceira  e  uma  leve  dor,  porém  a

gonorréia e clamídia podem causar infertilidade em mulheres.

Uma  das  principais  formas  para  se  evitarem  tais  doenças  é  o  uso  correto  e

frequente de preservativos. Os vírus, bactérias e fungos acabam sendo transportados

pelo  sêmen  e  por  fluídos  sexuais.  Desta  forma,  a  utilização  da  camisinha,  tanto

masculina quanto feminina, impede a transmissão dos agentes causadores.

A  melhor  forma  de  prevenir  a  proliferação  dessas  doenças  ainda  é  a

conscientização  da  população,  o  que  pode  ser  feito  através  de  campanhas

educativas.

A presente propositura objetiva a afixação de cartazes educativos nos sanitários de

uso público, em local de fácil visualização e leitura, contendo informações básicas

sobre as DSTs, bem como sobre as formas de evitá-las.

Os cartazes deverão ser afixados no espaço interno dos sanitários e deverão conter

número telefônico dos serviços de saúde e órgãos governamentais para atendimento

e esclarecimento de dúvidas do cidadão.

Por considerá-la de caráter público relevante, rogo aos meus pares a aprovação da

matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.778/2011

Declara de utilidade pública a Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz,  com sede no

Município de Uberaba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Antonio Lerin

Justificação:  A  Casa  Espírita  da  Sopa  Adolfo  Fritz  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos, em funcionamento desde 14/8/88, que tem por finalidade dar assistência

fraterna aos mais necessitados através da distribuição de sopa e da prestação de

serviços no campo do aprendizado profissional.

A Casa  Espírita  da  Sopa  Adolfo  Fritz  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o  projeto,  esperamos  a  apreciação e  aprovação por  este  Plenário  e

demais comissões permanentes.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.779/2011

Dispõe sobre a realização do exame de oximetria de pulso, “teste do coraçãozinho”,

em todos os recém-nascidos nas maternidades  do Estado de Minas Gerais  e  dá

outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O exame de oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios

a  serem  realizados  nos  recém-nascidos,  atendidos  nas  maternidades  públicas  e

privadas instaladas no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O exame deverá ser realizado nos membros superiores e inferiores dos
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recém-nascidos, ainda no berçário, após as primeiras vinte e quatro horas de vida e

antes da alta hospitalar.

Art.  3º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

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

Salas das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Luzia Ferreira

Justificação:  Atualmente  a  cardiopatia  congênita  é  detectada  em alguns  recém-

nascidos somente após a alta hospitalar, o que resulta em morbidade significativa e

ocasionalmente em morte.

A oximetria de pulso é um exame indolor utilizado para medir os níveis de oxigênio

no sangue. Ele deve ser realizado em recém-nascidos assintomáticos após 24 horas

de vida, para detectar a presença de cardiopatia congênita grave.

Nas maternidades onde o exame é realizado,  também em berçários, os  recém-

nascidos passam pela análise de saturação do oxigênio no sangue. Se for detectado

um nível abaixo de 95%, é realizado ecocardiograma para investigar a existência de

cardiopatia congênita.

É  comum  o  fato  de  recém-nascidos  receberem  alta  e  precisarem  retornar  ao

hospital,  pouco  tempo  depois,  com  problemas  graves,  que  poderiam  ter  sido

investigados antes da alta pós-parto, por meio da oximetria de pulso.

É importante mencionar que, durante o pré-natal, o ecocardiograma fetal, que pode

ser  realizado entre a 18ª  e 24ª  semana de gravidez,  possibilita  a averiguação de

alguma anomalia cardíaca no feto.

Considerando  que  o  ecocardiograma  fetal  nem  sempre  faz  parte  dos  exames

solicitados  pelo médico durante  o  pré-natal,  a  oximetria  de  pulso,  de muito baixo

custo, poderá salvar vidas, por permitir investigação cardiológica mais profunda.

Sendo assim, a realização de exames de detecção de doenças cardiológicas tanto

na fase intrauterina quanto nos recém-nascidos, como o “teste do coraçãozinho”, é

um  procedimento  de  suma importância,  a  fim  de minimizar  os  riscos  de  defeitos

congênitos.

Entendendo ser mais uma ferramenta importante para salvar vidas, proponho este
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projeto de lei, contando com o apoio dos meus nobres pares à aprovação dele.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.370/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.780/2011

Declara de utilidade pública a Associação Protetora da Maternidade e Infância de

Nova Era - Apmine -, com sede no Município de Nova Era.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora da Maternidade e

Infância de Nova Era - Apmine -, com sede no Município de Nova Era.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Antônio Júlio

Justificação:  A Associação  Protetora  da  Maternidade  e  Infância  de  Nova  Era  -

Apmine  -  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  duração  indeterminada,

legalmente  constituída  com  a  missão  de  assistir,  prioritariamente,  gestantes  e

crianças,  prestando-lhes  gratuitamente  serviços  nas  áreas  de  saúde,  educação  e

lazer.

Em regular funcionamento há mais de um ano, a Associação atende a todos os

requisitos legais para o recebimento do título de utilidade pública, razão pela qual

contamos com o apoio dos pares para aprovação deste importante projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.249/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Rubens Goyatá Campante, doutor em sociologia e

pesquisador do Centro de Memória da Justiça do Trabalho, pela autoria do artigo

"Motim da Fome", publicado no caderno "Pensar", do jornal "Estado de Minas", em

10/12/2011. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.250/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a comunidade de Pompéu pelos 73 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.251/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cachoeira  da  Prata  pelos  49  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.252/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Buenópolis pelos 73 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.253/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Ipatinga Futebol Clube pela conquista da Taça Minas

Gerais e pelo retorno da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. (- À Comissão

de Esporte.)

Nº 2.254/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Defesa Social e de Esportes pedido de informações sobre projetos

esportivos voltados para menores infratores, nos Centros Socioeducativos.

Nº  2.255/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  informações

relativo à demanda de habitação nas comunidades indígenas do Estado.

Nº  2.256/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas pedido informações sobre a migração

laboral no Estado, bem como seja comunicada a proposição de emenda à Ação 1244,

do PPAG 2012-2015.

Nº  2.257/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações relativas às medidas

adotadas para suprir  a  necessidade de profissionais  habilitados à elaboração dos

cardápios da merenda escolar. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.258/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  com  vistas  à

ampliação  da  concessão de microcrédito  no  Estado,  por  meio  de  diagnóstico  da

demanda. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº  2.259/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a ampliação de

oferta de exames de mamografia, especialmente na região do Jequitinhonha.

Nº  2.260/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  de

Minas Gerais pedido de providências para o acompanhamento da articulação das

ações dos Centros de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

com as ações de economia popular e solidária, envolvendo as Comissões Regionais

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

Nº  2.261/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para o fortalecimento e a

ampliação da área de vigilância sanitária de alimentos desse órgão, bem como para a

orientação  dos  agricultores  familiares  sobre  as  normas  de  vigilância  sanitária

vigentes.

Nº  2.262/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a implementação

da rede de urgência e emergência no Jequitinhonha e para a estruturação do Hospital

Municipal Raimundo Gobira, em Teófilo Otôni.

Nº  2.263/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  estudar  a

possibilidade de aumento do número de leitos hospitalares, especialmente em UTIs,

em todo o Estado.

Nº  2.264/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  informando  aos

Municípios a necessidade de adaptação das unidades de atendimento à saúde às

normas de acessibilidade editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e

sobre a organização da rede de atendimento à saúde nos termos da Norma Técnica

sobre  a Prevenção e  o  Tratamento  dos Agravos Resultantes  da Violência  Sexual

contra Mulheres e Adolescentes, editada pelo Ministério da Saúde.

Nº  2.265/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  apoiar  a
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implantação de bancos de leite humano e de postos de coleta de leite humano nas

regiões do Estado em que ainda não existem. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  2.266/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

apoiar a implantação de centros de convivência social do idoso nos Municípios. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº  2.267/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre o planejamento da atuação

na  oferta  de  serviços  de  saneamento  básico  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, especialmente no que diz respeito às metas, aos prazos, à expectativa de

universalização  e  ao  atendimento  às  regiões  de  vulnerabilidade e  assentamentos

irregulares. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.268/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Reitoria  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  pedido  de

providências  para  a  expansão  de  câmpus  da  referida  universidade  em  cidades

estratégicas dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Nº  2.269/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Reitoria  da  Universidade  Estadual  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  a  expansão  de  câmpus  da  referida  universidade  em  cidades

estratégicas dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº  2.270/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

que,  no  Programa Estruturador  053  -  Saneamento  para  Todos  -  e  no  âmbito  de

execução  da  Ação  1098  -  Saneamento  de  Minas  -,  do  PPAG  2012-2015,  seja

priorizado  apoio  aos  Municípios  por  meio  de  oficinas  de  saneamento,  para

capacitação e orientação técnica na formulação e na implantação de ações, visando a

dotar as residências de estrutura sanitária de qualidade. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.271/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para estudar a

viabilidade  do  detalhamento  das  despesas  do  Estado  voltadas  a  grupos
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vulnerabilizados  com  vistas  à  sua  inclusão  como  diretriz  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias do próximo exercício.

Nº  2.272/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  com vistas  a  que

solicite aos gestores dos programas e das ações relativos à geração de trabalho,

emprego  e  renda  que  promovam  o  fortalecimento  e  a  intersetorialidade  dessas

políticas públicas, levando em consideração as demandas e potencialidades locais e

regionais de desenvolvimento. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  2.273/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  a  que

divulgue mais amplamente as listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS e as

informações  necessárias  à  sua  obtenção,  bem  como inclua  o  princípio  ativo  dos

medicamentos como critério de busca em seu "site". (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.274/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que esse órgão realize estudos com vistas à ampliação da cobertura do Programa

Poupança Jovem no Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.275/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para a ampliação do

programa Plug Minas, por meio da implantação de núcleos em Municípios de todas

as regiões do Estado, estendendo sua atuação entre os jovens das áreas rurais. (- À

Comissão de Cultura.)

Nº  2.276/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para o fortalecimento

das estruturas regionalizadas dessa Pasta destinadas à economia popular e solidária

para serem utilizadas de forma articulada pelos Centros de Referência de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.277/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para a realização de

estudo sobre a possibilidade de elaboração de protocolo para uso e liberação de

suplementos  alimentares  e  dietas  especializadas  para  usuários  do  SUS  com
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necessidades nutricionais específicas.

Nº  2.278/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  auxílio  aos  Municípios  para

estruturação  de  casas  de  apoio  destinadas  a  crianças,  idosos  e  pessoas  com

deficiência, assim como a seus acompanhantes, que necessitam realizar tratamento

fora do domicílio por tempo prolongado, por meio da Ação 4388 - Fortalecimento da

Rede Municipal de Saúde, do PPAG 2012-2015.

Nº  2.279/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que esse órgão

informe detalhadamente ao Conselho Estadual de Saúde sobre os gastos efetuados

com as ações e os serviços públicos de saúde, para que este acompanhe se está

sendo  aplicado  no  setor  o  mínimo  estabelecido  na  Constituição  Federal.  (-

Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  2.280/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

pedido de providências com vistas à expansão dos câmpus da referida universidade

para cidades do Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.281/2011,  da Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização,  em que

solicita seja encaminhado à Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de

Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  -  Arsae  -  pedido  de  informações  sobre  os

parâmetros para a definição das tarifas de água e esgoto cobradas no Município de

João  Pinheiro,  bem  como  o  cronograma  de  investimentos  e  obras  previstos  no

contrato celebrado com o Município que ainda não tenham sido realizados.

Nº  2.282/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Governo e de Desenvolvimento Regional pedido para

que  informem  quantos  Municípios  mineiros  dispõem  de  conselhos  e  fundos

municipais de habitação.

Nº  2.283/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter  pedido  de  informações sobre  a  tramitação de processos de

desapropriação  de  terras  em  Patrocínio  e  pedido  de  que  se  posicione  sobre  os

impactos,  especialmente  os  sociais  e  ambientais,  de  desapropriações  que  teriam
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decorrido da implantação de usina de fertilizantes nesse Município. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº  2.284/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, ao Procon de Uberlândia e

à Vigilância Sanitária pedido de providências para apuração de denúncia, veiculada

pelo  jornal  "Correio  de  Uberlândia"  em  28/11/2011,  de  que  hospitais  estariam

comercializando roupas de cama utilizadas em suas atividades. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº  2.285/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  para  que  envie  cópia  da  planilha  de  custos

referentes  à  prestação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento

sanitário em João Pinheiro.

Nº 2.286/2011, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja inserida nos anais da

Assembleia  a  Carta  de  Minas  Gerais,  documento  em  defesa  da  CLT,  e  seja  ela

encaminhada aos Deputados Federais e Senadores eleitos pelo Estado.

Nº 2.287/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de informações sobre os questionamentos

formulados na 15ª Reunião Extraordinária dessa Comissão pelo Sr. Vander Ferreira

Rodrigues, Presidente da Associação dos Servidores de Ciência e Tecnologia e de

Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, especialmente quanto à natureza pública

ou privada das atividades a serem desenvolvidas pelo Cetec.

Nº 2.288/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre a formação, nesse órgão, de

equipe responsável pela estruturação da alimentação escolar; a disponibilização de

um  nutricionista  por  superintendência  regional  de  ensino  e  as  alternativas  legais

adotadas para suprir as necessidades nessa área, especialmente na elaboração dos

cardápios da merenda escolar. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 2.289/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Graziano da Silva por ter recebido o título de doutor

"honoris causa" pela Universidade de Uberlândia.

Nº 2.290/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  o  Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  pela  realização  do

Congresso  Mineiro  de  Ensino  Superior,  em  que  foi  lançado  o  selo  Universidade

Cidadã.

Nº 2.291/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Secretária  de  Educação  e  a  Superintendente  Regional  de

Ensino de Uberaba pela realização do XVII Encontro de Gestores Escolares.

Nº  2.292/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Senado Federal pedido de providências para que seja

colocado  em  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº  277/2005,  que  permite  à  pessoa  com

deficiência se aposentar com menor tempo de contribuição.

Nº 2.293/2011,  da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os artistas  Yara Tupinambá e Osório Couto  pela  abertura da

exposição do painel criado a partir  do poema "A Mesa", de Carlos Drummond de

Andrade, e pelo lançamento do livro de imagens do referido painel na galeria de arte

desta Casa.

Nº 2.294/2011, da Comissão do Trabalho, em que solicita sejam encaminhadas aos

Deputados  Federais  e  Senadores  eleitos  por  Minas  Gerais,  às  Presidências  da

Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado  Federal,  da  Comissão  de  Trabalho,  de

Administração  e  Serviço  Público  da  Câmara  dos  Deputados  e  da  Subcomissão

Permanente  em Defesa do Emprego e  Previdência  Social  do  Senado Federal  as

notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária dessa Comissão para conhecimento e

providências cabíveis.

Nº  2.295/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da Câmara Federal pedido de providências para agilizar a votação e a

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/99, que acrescenta artigo ao

Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  dispondo  sobre  a  inserção  do

pessoal admitido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios sem concurso

público, estável ou não, em quadro temporário em extinção.

Nº  2.296/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil do Estado e ao

Comando-Geral  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  65ª  Reunião  Extraordinária
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dessa Comissão e pedido de providências para a proteção da vida do Sr. Leopoldo de

Vasconcelos Maria, Capitão do Quadro de Oficiais da Reserva.

Nº  2.297/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente cópia das notas taquigráficas da 25ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para que se posicione

sobre os problemas ambientais discutidos na reunião, em especial as denúncias de

degradação da Serra da Calçada e das unidades de conservação situadas na região.

Nº 2.298/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao DNIT pedido de providências relativas ao acúmulo de entulhos nas margens da

BR-040,  mais  precisamente  nas  localidades  da  Serra  da  Calçada  e  do  Parque

Estadual da Serra do Rola Moça, que integram a Cadeia do Espinhaço, em face dos

problemas ambientais que podem advir do lixo ali localizado.

Nº  2.299/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Copasa-MG cópia das notas taquigráficas da 25ª Reunião Ordinária

dessa Comissão e pedido de providências para que se posicione sobre os problemas

ambientais  discutidos  na  reunião,  em  especial  as  denúncias  de  degradação  dos

mananciais da Serra da Calçada e das unidades de conservação da região.

Nº 2.300/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao DER-MG pedido de providências para que analise a possibilidade de celebração

de uma parceria com a Diretoria do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, para

que esse órgão assuma a responsabilidade de conservação da estrada que passa

por dentro do referido parque, pelas razões que menciona.

Nº  2.301/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da  Saúde pedido de providências  para que assuma a

gestão  do  Hospital  do  Câncer  -  Setor  de  Oncologia  do  Hospital  de  Clínicas  da

Universidade Federal de Uberlândia, ou celebre convênio com a ONG Grupo Luta

pela Vida, de forma a garantir o funcionamento do mencionado hospital, uma vez que

o Grupo não tem conseguido arcar com os custos de manutenção do hospital. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº  2.302/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para a constituição de uma comissão,
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com  representantes  da  empresa,  dos  Deputados  Estaduais  e  do  Sindieletro,

destinada  à  definição  de  parâmetros  para  a  prestação  de  assistência  financeira,

psicológica e outras mais que se mostrem oportunas à família do Sr. Gleison Wilson

de  Souza,  vitimado  por  um  choque  elétrico  causado  por  fio  de  alta  tensão  no

Município de Belo Horizonte. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.303/2011, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da  Saúde  e  à  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais  pedido  de

providências  relativas  a  denúncia  apresentada  contra  o  Hospital  Municipal  de

Araguari. (- À Comissão de Saúde.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Cultura, de Esporte, de Meio Ambiente, de Segurança Pública, de Participação

Popular e de Política Agropecuária.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Deputadas

e  Deputados;  telespectadores  que  nos  assistem  pela  TV  Assembleia,  criada  há

alguns anos pelo Deputado Alencar da Silveira Jr.; senhoras e senhores, boa tarde.

Havia me inscrito para ocupar a tribuna a fim de fazer um resumo dos trabalhos

legislativos  de  2011.  Inicialmente,  ao  contrário  de  muitos,  penso  que  foi  um  ano

extremamente  produtivo  nesta  Casa.  Ocorreram  inúmeros  debates,  muitas  vezes

acalorados,  mas sempre pautados pelo respeito e pela divergência de ideias. Em

determinados  momentos,  as  galerias  da  Casa  ficaram  repletas  de  mineiros  que

queriam ver seus pleitos atendidos. Muitas vezes, algumas palavras não foram bem

colocadas ou foram mal interpretadas, mas volto a dizer que o ano foi extremamente

produtivo.  Projetos importantes foram votados para o governo do Estado,  como o

reajuste da carreira dos professores, alguns empréstimos votados nesta semana e

outros tantos projetos. Com certeza, foi um ano extremamente produtivo.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado. É uma honra apartear V. Exa. e

parabenizá-lo pelo trabalho à frente da Comissão de Administração Pública, assim

como pela participação da Comissão de Defesa do Consumidor.
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Venho, mais uma vez, fazer um alerta, principalmente às pessoas que possuem o

cartão American Express.

Essas pessoas devem ficar  atentas  porque estamos no fim  de ano,  quando há

muita movimentação de compras. Tem-se de ficar alerta porque o American Express

não envia fatura ao cliente, bloqueia o cartão, e, às vezes, a pessoa não sabe, vai

fazer  uma compra  e  acontece aquele  vexame.  Temos  recebido  várias  denúncias.

Além disso, não estou falando apenas do American Express, mas também de outros

cartões,  aliás  solicitei  ao  Presidente  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  a

realização de uma audiência pública para discutirmos a venda casada do cartão e

outros produtos. Portanto, o alerta que faço a quem tem o American Express é que

não  use  esse cartão,  senão  vai  ter  dor  de  cabeça.  A empresa  não  envia  fatura,

bloqueia o cartão, depois você vai para a Justiça, paga sucumbência e honorários.

Então, deve-se pensar. Salvo engano meu, V. Exa. tem o cartão American Express,

por isso faço um alerta a V.  Exa.:  não use esse cartão por enquanto, até que as

coisas  sejam  esclarecidas.  Estamos  em  final  do  ano,  quando  fazemos  muitas

compras, e o alerta é para que não tenha depois dor de cabeça. Agradeço a V. Exa.

Deixo registrado, Deputado Gustavo Valadares, que a bandeira American Express

tem causado um transtorno muito grande aos consumidores que usam esse cartão e

não recebem a fatura. Além do mais, passa-se por vexame em loja ou restaurante.

Para evitar dor de cabeça, faço esse alerta: não use o cartão American Express.

O Deputado  Gustavo  Corrêa*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Célio  Moreira.  Como

cliente do American Express há alguns anos, vou, a partir de agora, como V. Exa. me

recomenda, ter um pouco mais de cuidado.

Em segundo  lugar,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  tratar  de  um  assunto,  objeto  de

grande discussão nesta Casa nos últimos meses. Na tarde de terça-feira, na manhã

de ontem, quarta-feira, durante todos os dias, alguns dos senhores e das senhoras

que se encontram aqui ouviram alguns debates, até um pouco mais acalorados, de

alguns parlamentares acerca  de  um projeto  que tramitava nesta  Casa e  continua

tramitando, mas não se encontra mais na pauta da ordem do dia. É um projeto que

visava alterar algumas taxas, emolumentos cartorários, fazer outras tantas correções.

Fui pego de surpresa, Sr. Presidente, no final da tarde de ontem - não vou fazer
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como o Deputado Antônio Júlio  ontem, não vou acusar  nenhum dos colegas que

estão aqui -, quando ouvi em alguns cantos desta Casa que este Deputado que ora

usa a tribuna estava trabalhando em prol de determinado lado A ou B. Quero deixar

claras as minhas posições, que vêm de família, de alguns anos. Meus avós foram

parlamentares, felizmente, com a vida pública, Deputado Adalclever, sempre pautada

pela ética, transparência, seriedade no trato com a coisa pública. Quero apenas fazer

uma lembrança, Presidente Deputado Dinis Pinheiro. O meu avô paterno, que já não

se encontra no nosso meio, foi, na história da política brasileira, o único Deputado

que renunciou ao mandato, Deputado Gilberto Abramo, porque não concordava, já

naquela época,  com o fim do bipartidarismo. Depois de sete mandatos,  Deputado

Dinis Pinheiro, renunciou ao mandato por não concordar com isso.

Será que alguns dos que estão aqui, eu mesmo, teria coragem de renunciar ao

mandato que os mineiros nos concederam por discordar de algum projeto que venha

a ser implementado no Estado de Minas Gerais? Então, quero deixar claro que tenho,

sim, as minhas posições e as minhas convicções. Mas, mais do que isso, esta Casa

tem de saber que o que é combinado, acordado deve ser cumprido, ainda que bom

para um lado ou ruim para outro. Diz o ditado popular que o que é combinado não é

caro.

Quero dizer que o que procurei fazer foi intermediar esse acordo que havia sido

firmado. Eu não estava a favor de cartórios ou da construção civil.  Tenho grandes

amigos, sim.

Quero  deixar  clara  a  minha  posição,  até  porque  entreguei  meu  relatório  na

Comissão de Administração Pública. Deixei, sim, minha posição, concordei. Lanço um

desafio, para não dizer que era “lobby” de cartório, porque senão direi que há “lobby”

da Polícia Militar, da educação, do consumidor, do contribuinte. O “lobby” é instituído

no mundo inteiro, ele só não existe no Brasil. E querem fazer demagogia dizendo que

ocorre “lobby” aqui. O “lobby” faz parte de nossa vida.

Não admito que venham dizer que o Deputado Gustavo Corrêa estava acertado

com A, B, C ou D. Acertados devem estar os que viram o projeto tramitar pela Casa e

não discutiram nas condições devidas. Esses, sim, devem ter sofrido algum tipo de

pressão para mudar.
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Quero mostrar,  mais uma vez, que político sério é o que pensa e trabalha pela

coletividade. Quantas vezes, Deputado Dinis Pinheiro, este Deputado teve sua família

criticada e xingada pelo Plenário - e não é crítica a Deputado nenhum - sem jamais

ter obstruído os trabalhos da Casa ou atrapalhado qualquer tipo de projeto que por

aqui  tramitasse. Agora mesmo, Deputado Rômulo Viegas, o governo envia a esta

Casa um projeto que me prejudica pessoalmente. Quando - e indago ao Deputado

Luiz Humberto Carneiro, Líder do Governo, e ao Presidente desta Casa – pedi ou fiz

qualquer tipo de ameaça de obstruir os trabalhos para não votar? Não tenho culpa de

minha história, e o povo mineiro não pode ser sacrificado pelas minhas coisas. Se é

bom para o Estado, vamos trabalhar e votar. É nisso que esta Casa deve-se pautar.

Venho aqui para dizer que o Deputado Gustavo Corrêa tem posição, é um homem

sério, honrado, digno. Onde quer que eu esteja, honrarei meu nome, sobretudo, e

cumprirei os acordos que felizmente quero fazer. Venho aqui fazer esse desabafo,

Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Gustavo

Corrêa. V. Exa., de forma clara e objetiva, vem à tribuna do Parlamento mineiro fazer

um esclarecimento extremamente importante e, mais ainda, com humildade e com

poucas palavras, V. Exa. faz breve histórico sobre sua família,  que conheço bem.

Conheço muito bem a história de seus avós, sei da história e da importância deles

nos cenários mineiro e brasileiro. Sei também de sua relação altamente positiva com

o  mais  querido,  Senador  Aécio  Neves,  como  a  minha  também  é,  e  não  temos

vergonha disso. Conheço bem o Dr. Oswaldo Borges, atual Presidente da Codemig,

ao qual hipoteco grande solidariedade e amizade.

V. Exa.,  de forma clara, segura e transparente, traz ao Plenário desta Casa sua

força e idoneidade. Quero ser solidário com V. Exa. Compartilho, há alguns anos, de

suas ações parlamentares como Deputado brilhante, como ex-Secretário do governo

Aécio  Neves,  quando  deu  contribuição  importante  para  aquela  equipe.  Estamos

juntos. Leve um recado aos seus familiares: temos por eles grande carinho, respeito e

sobretudo admiração, porque tudo o que eles conquistaram para chegar aonde estão

foi por meio do trabalho, da presença marcante na sociedade mineira e brasileira.

Parabéns pelo pronunciamento. Conte conosco.
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O  Deputado  Adalclever  Lopes  (em  aparte)  -  Queria  parabenizar  o  Deputado

Gustavo Corrêa pela coragem, pela posição e pela verdade. Aqui, às vezes, a fofoca

impera nos cantos.

Disse ao Deputado Gilberto Abramo que, no ano que vem, poderemos fazer uma

apuração aprofundada.  Fui  Presidente de  algumas comissões  -  de  Educação,  de

Defesa do Consumidor - e hoje presido a Comissão de Transporte.

Até  disse  isso  ao  Presidente,  porque  precisamos  aprofundar.  No  ano  que  vem

deveríamos  começar  a  fazer  uma apuração,  e  já  a  fiz  quando  fui  Presidente  da

Comissão de Defesa do Consumidor. Tentei fazer a discussão para, no ano que vem -

até coloquei isso como proposta de bancada -, analisarmos o Procon, até o Procon

Assembleia.

Algumas pessoas dizem que o Procon – eu não acredito nisso -  é a base para

receber  denúncias  e  encaminhá-las  para  escritórios  de  A ou  B.  Então,  devemos

verificar se isso procede; fui Presidente e acho que isso não tem fundamento. Disse à

bancada  e  concordo  com  a  ideia  de  que  devemos  começar  a  fazer  algumas

apurações para apresentarmos as verdades. Devemos verificar no fórum as ações,

saber quem está advogando, quantas ações existem, quantas reclamações viraram

ações e quem as está defendendo. Acho que isso precisa ser feito, sim. Até acredito

que a Assembleia e o Procon Assembleia – apesar de haver uma dúvida quanto a se

pode  ou  não  ser  –  poderão  fazer  isso.  Devemos  averiguar,  até  para  que  o

consumidor,  que  todos  nós  defendemos,  seja  realmente  informado  da  finalidade

daquela comissão.

Mudando de assunto, voltarei à pauta da reunião. Esta é a Casa do debate, e isso é

importante.  A  ideia  pode  ser  diferente,  mas  não  pode  haver  mentira,  farsa  e

interesses escusos. O bom é que não há nada melhor que o tempo para revelar os

verdadeiros interesses. Iniciaremos o próximo ano ao lado de V. Exa., do Parlamento

e  do povo mineiro  para  revelarmos  algumas verdades  que o  Parlamento  precisa

saber imediatamente. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Agradeço. Vou conceder-lhe um aparte, mas peço-

lhe que seja extremamente breve, até porque o meu tempo já se aproxima do final e

eu gostaria de concluir as minhas palavras.
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O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)*  -  Apenas  gostaria  de  dizer-lhe,

caríssimo Deputado Gustavo Corrêa, que V.  Exa. e a sua família  fazem parte da

história de Minas Gerais e do Brasil, pela dignidade e, principalmente, pela trajetória

ímpar, desde o seu avô, passando pelo seu pai e, agora, com V. Exa., que é um

extraordinário Deputado, ex-Secretário  de Estado, um parlamentar correto e ético.

Hoje, V. Exa. é para nós uma segurança de que teremos bons projetos. À frente da

Comissão  de  Administração  Pública,  age  sempre  com  responsabilidade  e  zelo  e

conduz muito bem os destinos desta Assembleia Legislativa.

Quero felicitá-lo e oferecer-lhe a minha solidariedade. Não há motivo para que fique

preocupado. A vida de V. Exa. e de sua família já é uma marca registrada em Minas

Gerais e no Brasil.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Agradeço-lhe, Deputado Dalmo. Já vou concluir, Sr.

Presidente.  Ao  encerrar,  apenas  queria  reafirmar  aos  nobres  colegas  as  minhas

palavras e um pouco do que disse o Deputado Adalclever. O debate é fundamental e

as divergências  de  ideias  sempre  devem existir,  até  porque penso que não seria

correto que aqui não ocorresse o debate. Como eu disse anteriormente, o ano de

2011  foi  muito  produtivo.  O  Deputado  Rogério  Correia  sempre  se  apresentou

combativo e aguerrido nas suas defesas e ideias. Respeito cada um dos que aqui

estão. Volto a dizer:  é natural ocorrerem divergências de ideias. Mas quero deixar

claro que os interesses que o Deputado Gustavo Corrêa defende são os interesses

dos mineiros e dos brasileiros, que aqui me colocaram. Muito obrigado e uma boa

tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Caríssimo Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

quero saudar também toda a Mesa e os nossos valorosos parlamentares, dedicados

companheiros  de  tanto  trabalho.  Quero  saudar  também  todos  aqueles  que  nos

acompanham aqui, no Plenário, e pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, farei uma reflexão, que talvez seja a última, a derradeira. Estamos

caminhando para  o  final  dos  nossos  trabalhos,  e  entendo oportuno e  necessário

ocupar esta tribuna para fazer algumas reflexões. Quero, inicialmente, parabenizar V.
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Exa., que durante este ano esteve conosco, com dedicação, forte amizade, respeito e

camaradagem. V. Exa. sempre agiu assim diante de todos os parlamentares desta

Casa.

V.  Exa.  sempre  colocou  a  Presidência  de  portas  abertas,  à  disposição  para

recepcionar e ouvir os parlamentares. Parabenizo sua maneira altiva, respeitosa e

amiga para com todos os parlamentares que depositaram em V. Exa. essa confiança,

que, tenho certeza, será sempre dobrada pelo carinho e pelo respeito mútuo presente

neste Parlamento.

Parabenizo-o  ainda  mais,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  por  sua  visão,  por  seu

sentimento maior de instalar no Parlamento mineiro a nossa Comissão das Pessoas

com Deficiência, um grande marco entre tantos e tantos feitos de V. Exa. Reputo essa

iniciativa como uma das mais importantes, com todo o respeito às demais, entre as

realizações  que  fez  no  Legislativo  em  prol  do  povo  mineiro.  Tenho  participado

ativamente  dos  trabalhos  dessa  comissão,  que  tem  à  frente  o  Deputado  Doutor

Wilson Batista.  Tem sido  muito  importante  ouvir  todas  as  pessoas  que aqui  vêm

postulando direitos e fazendo reivindicações.

Todas  as  comissões  são  importantes,  e  quero  saudar  seus  digníssimos

Presidentes, como o Deputado Tenente Lúcio, da Comissão de Turismo, com o qual

tenho  o  prazer  de  trabalhar,  e  o  Deputado  Bosco,  Presidente  da  Comissão  de

Educação, com quem tenho o prazer de participar, com muita modéstia, com muita

humildade, da apreciação dos grandes projetos na construção do nosso Estado de

Minas Gerais.

O Parlamento é, com certeza, a caixa de ressonância do povo mineiro. Este ano foi

de  muito  trabalho,  recepção  aos  novos  Deputados,  que  hoje  praticamente  já  se

engajaram no dia a dia do Parlamento, nas grandes ações em favor do povo mineiro.

Eu,  que  cumpro  o  quarto  mandato,  sinto-me  honrado  sobremaneira,  Deputado

Rômulo Viegas, de dar testemunho de trabalho e de responsabilidade ao nosso povo,

ao meu querido povo do Sul de Minas, particularmente aos que confiaram o voto,

mais uma vez, à nossa pessoa.

Agradeço a Deus ter-nos dado um ano muito produtivo e promissor. Faço questão,

em primeiro lugar, de homenagear os valorosos servidores de meu gabinete, sem os
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quais não teríamos chegado aonde chegamos, com o atendimento às pessoas tanto

aqui como em nossa região. Participamos de forma efetiva do dia a dia do povo,

neste mandato maior, sempre compromissados com a nossa região. Inicialmente faço

essas considerações  destacando o  Parlamento  mineiro,  nosso gabinete  e  nossos

eleitores.

Faço agora uma saudação ao nosso Governador. O Prof. Anastasia, durante este

ano,  com  certeza  premiou  nosso  Sul  de  Minas  com  muitas  ações  importantes.

Tivemos várias  oportunidades de acompanhá-lo e recepcioná-lo em nosso Sul  de

Minas,  para  onde  sempre  levou  boas-novas,  como  a  instalação  de  indústrias  e

escolas, assim como ações na área da saúde. Sempre marcamos posição, em nome

do governo, junto à nossa região Sul mineira.

Do alto desta tribuna, afirmo que o nosso Sul de Minas realmente tem para com o

nosso  Governador,  com  o  nosso  Vice-Governador  e  com  os  nossos  Secretários

enorme gratidão. Todos os pleitos que levamos ao nosso governo, por intermédio das

várias Secretarias, foram atendidos. Na área da saúde, por exemplo, tivemos avanço

extraordinário em Pouso Alegre com a construção do Hospital Samuel Libânio, que

conta até com centro cirúrgico.  Também foram liberados recursos para a área da

construção e para muitas outras obras, como o programa Farmácia de Minas. Saúdo

o nosso Secretário Antônio Jorge e toda a sua equipe.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Parabenizo V. Exa., que, todas as vezes que vai à tribuna do Parlamento, nos

dá boas notícias e uma aula de pronunciamento, promovendo sempre o bem-estar na

Casa. Compartilho isso com V.  Exa.  e sei da sua atuação parlamentar,  como um

parlamentar brilhante, que também traz ao povo mineiro esclarecimento da grande

parceria  do  governo  de  Minas.  Vai  aqui  também  o  reconhecimento  ao  nosso

Governador Anastasia e a toda a sua equipe de governo, especialmente citado agora

o Secretário de Saúde, Antônio Jorge, que tem sido um parceiro nosso para minimizar

os graves problemas da saúde no Estado. Então quero compartilhar disso com V.

Exa. e dizer  que temos orgulho de fazer  parte da base do Governador Anastasia

nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado a V. Exa. pela intervenção, bom
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amigo, bom colega, também na sua atuação.

Quero destacar também a área da educação e saudar a nossa Secretária Ana Lúcia

Gazzola.  Tivemos  com  certeza  grande  e  considerável  movimentação  dos  nossos

Municípios, nas nossas escolas, de reformas, aumento de salas, laboratórios, sempre

atenta aos nossos interesses, e construções em muitas escolas de vários Municípios,

por  meio da parceria do Estado e do Município, dando uma visibilidade maior ao

processo da educação. Quero saudar também todos os Superintendentes da nossa

região,  na  pessoa  da  Superintendente  Mônica  Flores.  Faço  muita  questão  de

destacar a recentemente já nomeada, nossa caríssima Superintendente de Pouso

Alegre,  como  também  faço  questão  de  citar  o  Wagner,  de  Itajubá,  a  Dalva,  de

Caxambu, nossos Superintendentes recentemente nomeados, comprometidos com a

dedicação para o desenvolvimento das nossas escolas, de todas as unidades físicas

existentes em nossa região.

Destaco também que a  nossa região  teve  um avanço considerável  na  área da

habitação e do saneamento básico. Saúdo ainda o Deputado Bilac Pinto, filho da

região de Santa Rita do Sapucaí, meu companheiro, meu amigo, que sempre atende

a  uma  grande  demanda,  às  reivindicações  que  estivemos  postulando  em  vários

Municípios, a exemplo agora da última sexta-feira, em Natércia, quando lá pudemos

inaugurar mais moradias. Terça-feira estaremos com o Prefeito Paulinho, de Itapeva,

com tantas e tantas obras, conjuntos habitacionais, garantindo moradia a todos que

ainda não tinham casa. Hoje, certamente, por uma ação de governo, do empenho do

Secretário Bilac Pinto e do Otacílio,  Presidente da Cohab, estamos tornando esse

sonho realidade para a nossa região.

Deputado Célio Moreira, é um prazer ouvi-lo.

O Deputado Célio  Moreira  (em  aparte)*  -  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  é  um

prazer  apartear  V.  Exa.  Quero  anexar  minha  fala  ao  pronunciamento  de  V.  Exa.,

parabenizando a Secretária de Educação pelo excelente trabalho que desenvolveram

no Estado de Minas Gerais. V. Exa. também fez referência ao nosso Presidente Dinis

Pinheiro, que realmente tem conduzido os trabalhos nesta Casa com muita calma,

responsabilidade e sabedoria. V. Exa. também tem sido um Deputado atuante, atento

a  todas  as  reivindicações  e  ao  trabalho,  como  acaba  de  demonstrar  ao  fazer
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referência à nossa Secretária de Educação. Estão de parabéns o governo do Estado

de  Minas  Gerais  e  o  nosso  líder  Anastasia  pelo  excelente  trabalho  que  vem

desenvolvendo à frente da educação, com a Secretária Gazzola.

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  antes  de  V.  Exa.  assumir  a  tribuna,  falava  o

Deputado Gustavo Corrêa, e fiz um alerta a respeito do cartão American Express, que

tem  realmente  acabado  com  a  nossa  paciência  e  causado  um  transtorno  muito

grande. Principalmente agora, no final do ano, as pessoas devem ficar alertas em

relação a esse cartão, que não manda fatura para os clientes, bloqueia os cartões e

ainda  leva  à  Justiça.  As  pessoas  têm  de  tomar  cuidado  com  o  cartão  American

Express para que não venham a ter problemas e dificuldades no futuro.

Parabéns a V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado a V. Exa. pela lembrança.

Além de fazer essas considerações, não posso deixar de dizer que o nosso Sul de

Minas foi um grande marco do desenvolvimento na geração de empregos, iniciando

por  Extrema,  passando pelos  Municípios  do final  da nosso Rodovia  Fernão Dias,

como Itapeva,  Camanducaia,  Itajubá e  Poços  de  Caldas.  São muitas  as  cidades

dessa região hoje com novas indústrias.

Saúdo, neste momento, a Secretária Dorothea Werneck, bem como toda a equipe

técnica  do  Indi,  que  esteve  sempre  participando  dos  processos  para  receber

propostas para a instalação de indústrias. Destaco como um dos maiores eixos de

edificação  de  indústrias  o  Município  de  Extrema.  Recentemente  novas  indústrias

foram encaminhadas, já praticamente com o protocolo de intenção, para o Município

de Itanhandu. Itajubá e tantas e tantas  outras  cidades têm recebido por parte da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do nosso Indi, do BDMG, da Secretaria

do Meio Ambiente, um grande apoio. Aliás, parabenizo o Secretário Adriano e toda a

sua equipe, todo o seu pessoal, que nos tem ajudado a apresentar projetos concretos

para a instalação de novas indústrias na região sul mineira.

O Sul, sem dúvida alguma - se analisarmos, apresentarmos a relação de indústrias

-, é a maior região produtiva de instalação de indústria no Estado de Minas Gerais.

Então quero fazer essa saudação a todos os eixos de desenvolvimento, na área da

educação,  da  saúde,  da  habitação,  da  indústria  e  comércio  e,  faço  questão  de
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destacar, na área da segurança. Saúdo o Secretário Lafayette de Andrada; o nosso

Chefe  de  Defesa  Civil,  Jairo  Lellis,  e  toda  a  equipe  da  Defesa  Civil,  que  tem

dispensado  a  este  parlamentar  atendimento  às  ações  e  aos  pleitos  que  temos

solicitado. Agradecemos também à Polícia Militar. É muito importante essas parcerias

nos reivindicações que fizemos para a nossa região.

Quero, então, neste momento, desta tribuna, apresentar, mais uma vez, os nossos

agradecimentos ao Governador, que sempre esteve na nossa região, recentemente

em Santa Rita do Sapucaí  para festejar  os  25 anos do Vale da Eletrônica,  como

também a instalação da Cooperita, num dos momentos mais importantes que viveu a

região.

Ainda muitas obras temos a inaugurar. São projetos importantes, consistentes. Com

certeza o Sul de Minas tem participado ativamente das ações do governo.

Então quero, em nome da nossa região, destacar, agradecer, em primeiro lugar, por

todo esse trabalho que o governo tem dispensado a nossa região. Agradeço a todos

os  parlamentares  que  aqui  se  encontram,  nessa  parceria,  nessa  camaradagem,

nessa  convivência  fraterna,  respeitosa,  amistosa  deste  Parlamento.  É  um  prazer

muito grande estar Deputado. Fico muito feliz.

Queremos continuar trabalhando para a nossa região, com dignidade, com denodo,

com muita vontade, atendendo aos anseios maiores da nossa região. Fico muito feliz

e saúdo a todos os parlamentares e os nossos assessores.

Talvez essa seja a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal,  repleto de

realizações, um ano novo muito feliz para todas as nossas famílias, para os nossos

valorosos servidores,  para aqueles que fazem parte desta Assembleia Legislativa,

inclusive os nossos seguranças, enfim, a todos aqueles que aqui se encontram, que

lutam e que dignificam o nome do Parlamento mineiro. Que Deus os abençoe. Feliz

Natal a todos e boas festas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados,  público  que nos  honra  ao  nos  acompanhar  pela  TV Assembleia,  boa

tarde. É com muita satisfação, meu amigo e Deputado João Leite, que retorno a esta
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tribuna. Possivelmente, caros colegas, esta pode ser a última reunião ordinária, se

cumprirmos todas as demandas desta Casa até amanhã.

Sr. Presidente, faço menção a uma fala nossa na reunião de ontem à noite.  Na

oportunidade, abordamos a grande necessidade de aprimorar o Regimento Interno

desta  Casa.  Temos  um  excelente  Regimento,  que  foi  criado  e  recebeu  algumas

modificações em vários mandatos. Sabemos que a política é muito dinâmica, assim

como  ocorre  em  todo  o  mundo.  Vivemos  num  mundo  globalizado,  onde  os

profissionais têm de estar cada dia mais preparados para enfrentar o mercado de

trabalho, enfim, a nova realidade desse mundo. Na política não é diferente. Temos

respeito pelos Deputados que estão aqui há vários mandatos, reconhecemos o valor

de cada um, sobretudo as reeleições de cada um, mas entendemos também que

aqueles que chegaram agora têm muito a contribuir  com esta Casa. Entendo que

todos os Deputados, incluindo os novatos, carregam consigo uma bagagem enorme,

pois  muitos  foram  Vereadores,  Prefeitos,  ou  seja,  não  são  iniciantes,  não  são

amadores.  No  meu  caso,  fui  Vereador  por  quatro  mandatos  consecutivos,  fui

Presidente de Câmara. Portanto, conheço um pouco de política. Sei que a situação

aqui não é diferente.

Gostaria de deixar claro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que a

nossa referência no dia de ontem quanto à necessidade de aprimorar o Regimento

não  foi  em  momento  algum devido  à  indisposição  de  trabalho.  Faço  política  por

devoção, por crença, por querer servir a minha gente.  Em momento algum temos

preguiça e muito menos desânimo de entrar noite adentro e varar a madrugada, se

necessário  for.  Tenho  certeza  absoluta  de  que  essa  é  a  posição  de  todos  os

parlamentares.

Faço ainda um breve relato sobre os trabalhos que realizamos na Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa, que é uma importante Comissão, a qual

tenho a honra de presidir. Compartilho com os meus colegas Deputados membros da

Comissão um final de ano extremamente positivo e propositivo, porque, por meio dos

trabalhos  desenvolvidos  que  surtiram  efeito,  tivemos  conquistas  importantes,

sobretudo  para  os  diversos  Municípios  de  Minas  Gerais  e  para  a  região

metropolitana.
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Companheiro  Dalmo  Ribeiro,  realizamos  nessa  Comissão  quase  30  reuniões

ordinárias, mais de 10 reuniões extraordinárias, diversas audiências públicas, em que

debatemos variados assuntos sobre a educação em todo o nosso Estado. Tivemos a

oportunidade também, numa ação conjunta com a Comissão de Segurança Pública

desta  Casa,  presidida  pelo  Deputado  João  Leite,  de  realizar  o  fórum  técnico

“Segurança nas escolas”, percorrendo praticamente todas as regiões do Estado de

Minas  Gerais  para  ouvir  todos  os  segmentos  ligados,  direta  ou  indiretamente,  à

educação, ouvindo sugestões valiosas que resultaram em propostas, em emendas no

nosso PPAG. Tenho absoluta certeza de que essas propostas serão aprovadas e

transformadas em ações que valorizarão ainda mais o nosso sistema de educação,

fazendo com que nossas escolas públicas sejam verdadeiras entidades formadoras

de cidadãos conscientes e críticos para contribuir com o desenvolvimento do nosso

Estado e do País.

Portanto  quero  aqui  fazer  uma  saudação  aos  companheiros  da  Comissão  de

Educação,  ao  Vice-Presidente,  Deputado  Dalmo  Ribeiro,  que,  pela  sua  larga

experiência, tem contribuído sobremaneira nos trabalhos desta Comissão. Meu muito

obrigado,  Deputado  Dalmo.  Da  mesma  forma,  agradeço,  cumprimentando-os,  ao

Deputado Paulo Lamac, ao Deputado Carlin Moura, ao Deputado Neilando Pimenta e

a todos os membros efetivos desta Comissão, que sempre estiveram presentes nas

diversas reuniões e ações que realizamos.

Sr.  Presidente,  caros  colegas  Deputados  e  Deputadas,  com  certeza,  pelas

andanças que fizemos por várias regiões deste Estado, percebemos e verificamos

que realmente a educação de Minas Gerais tem feito a diferença. Por isso hoje os

índices maiores, tanto no Proeb como no Proalfa, têm colocado Minas Gerais como

referência em nível nacional.

Cumprimento  também  todos  os  educadores  do  Estado,  professoras,  diretores,

superintendentes,  secretarias  de  ensino  de  Minas  Gerais,  na  pessoa  da  sua

competente  Secretária  e  professora  Ana  Lúcia  Gazzola,  que,  mesmo diante  das

inúmeras dificuldades apresentadas neste ano, pôde realmente fazer a diferença para

a educação de Minas Gerais.

Caro companheiro Dalmo Ribeiro, ontem recebemos uma notícia importantíssima
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dada  por  nosso  Governador  Anastasia  e  pela  Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola:  o

resultado extremamente positivo do Proalfa em Minas Gerais. Em 2011, conseguimos

avançar ainda mais na questão da avaliação, por meio do Proalfa,  com a imensa

participação, sobretudo, dos estudantes do ensino fundamental, o que resultou num

acréscimo de 2% em relação ao ano passado. Com certeza, fechamos o ano com

mais uma vitória, com mais um resultado importante na educação de Minas Gerais.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas e, posteriormente,

ao Deputado e Vice-Presidente da Comissão de Educação, Dalmo Ribeiro.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Bosco. Sei

que V. Exa., daqui a pouco, além de complementar seu pronunciamento, falará da

sua querida Araxá, que comemora mais um aniversário.

Com a permissão de V.  Exa.,  quero parabenizar  os  seus conterrâneos,  desejar

muito sucesso e felicidade para a sua cidade e estender esse cumprimento à minha

querida  São  João  del-Rei,  que,  no  dia  8  deste  mês,  completou  298  anos  de

existência. A nossa São João del-Rei é a terra da arte, onde os sinos falam pela sua

riqueza histórica, artesanal  e cultural,  nosso orgulho e berço da Inconfidência, por

onde  passaram  grandes  inconfidentes,  como  Tiradentes,  Bárbara  Heliodora,

Alvarenga Peixoto e o saudoso Tancredo Neves, maior estadista que este país já

teve, que conseguiu, em Minas Gerais, no Parlamento mineiro, toda a sua riqueza

política e cultural. Além disso, passou isso de herança para o nosso querido Senador

Aécio Neves, que, neste momento, compartilha conosco de mais um aniversário da

nossa querida São João del-Rei. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Bosco - Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Queremos estender os

nossos cumprimentos a todo o povo da querida cidade de São João del-Rei. Concedo

um aparte, com muito prazer, ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Deputado Bosco, é um prazer muito

grande  ouvir  V.  Exa.  Neste  primeiro  momento,  quero  parabenizá-lo  pela  sua

extraordinária condução à frente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

desta Casa. Sem dúvida nenhuma, V. Exa. foi  para nós e é uma das gratíssimas

revelações  no Parlamento  Mineiro.  Então  tenho muito  orgulho  e  muita  alegria  de

compartilhar  com  V.  Exa.,  juntamente  com  os  nossos  caríssimos  pares,  o  nosso
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trabalho  que  desempenhamos  à  frente  da  importante  Comissão  de  Educação,

Ciência e Tecnologia. Além disso, como V. Exa. - Presidente - acaba de manifestar-

se, festejar os resultados do Programa de Avaliação da Alfabetização - Proalfa -, que

são dados  importantes  e  que não mentem. Hoje verificamos  isso pelos  jornais  e

ontem mesmo comemoramos com a nossa Secretária Ana Gazzola, que esteve aqui

participando  de  um  importante  evento  dos  300  anos  do  Ciclo  do  Ouro,  numa

participação da Assembleia Legislativa. É uma enorme satisfação compartilhar com V.

Exa. os projetos maiores que tão bem vem conduzindo nesta Casa. Parabéns, ilustre

Deputado Bosco.

O  Deputado  Bosco  -  Agradeço  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  não  só  pelo

aparte,  mas  também  pelo  carinho  e  trabalho  dedicado,  juntamente  conosco,  na

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Concedo, com prazer, um aparte ao

Deputado João Leite.

O Deputado João Leite  (em aparte)*  -  Deputado Bosco,  não poderia  deixar  de

manifestar  também  a  minha  satisfação  e  o  meu  contentamento  por  ter  podido

compartilhar  com  V.  Exa.,  durante  este  ano,  o  trabalho  das  nossas  Comissões,

orientado pelo Presidente Dinis Pinheiro. Realizamos esses trabalhos preocupados

com a segurança nas escolas. Agradeço-lhe a presença constante na preparação,

nas viagens que fizemos pelas regiões de Minas Gerais e no momento final do fórum

técnico. Sem dúvida, V. Exa. é um Deputado atuante, presente e que honra esta Casa

e a sua região na Assembleia Legislativa. Tive o privilégio de trabalhar juntamente

com V. Exa. nesse fórum técnico, buscando contribuir para que as nossas escolas, as

famílias e a população de Minas Gerais adquiram esse sentimento de segurança com

a  presença  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia,  da  Assembleia  Legislativa,  as  quais  V.  Exa.  preside  com  tanta

competência. Parabéns!

O  Deputado  Bosco  -  Deputado  João  Leite,  agradeço-lhe  imensamente.  Tenho

certeza  absoluta  de  que  a  parceria  estabelecida  durante  este  ano  haverá  de

permanecer no ano que vem porque temos muito ainda o que fazer por Minas Gerais.

Certamente, de forma conjunta, poderemos fazer mais. Sr. Presidente, encerrando a

nossa participação e falando sobre educação, não poderia deixar de cumprimentá-lo
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pela finalização ontem do concurso de redação “Eu, minha cidade e os 300 anos do

Ciclo  do  Ouro”.  Por  meio  dessa ação importante  da  Assembleia  Legislativa  e  de

iniciativa do Presidente Dinis Pinheiro, foi realizado esse concurso que envolveu e

contou com a participação de mais de 1.500 escolas públicas de Minas Gerais e mais

de 200 mil alunos e que culminou ontem com a escolha dos 94, sendo 2 de cada

superintendência. Então, Sr. Presidente, foi muito bom presenciar esse concurso de

redação, que promoveu, sem dúvida alguma, uma integração de todas as regiões de

Minas Gerais, que, por meio desse concurso, expressaram a capacidade dos nossos

alunos dentro dessa grande oportunidade proporcionada por V. Exa. e por esta Casa

dos mineiros.

Por fim, Sr. Presidente, quero mandar um abraço, de forma muito especial, a todos

os meus conterrâneos da minha querida Araxá, que no próximo dia 19 completará

146 anos. São 146 anos de história, de progresso. Trata-se de uma cidade que é

modelo e referência para Minas Gerais e para o Brasil, da qual tenho orgulho de ser

não só filho,  mas também seu representante aqui,  de Araxá e  de toda a região.

Nossos cumprimentos a todos os araxaenses, a todos os colegas parlamentares, a

todos os funcionários da Casa que, brilhantemente, de forma competente, têm-nos

auxiliado diariamente nos nossos trabalhos para alcançarmos o êxito necessário. A

todos os funcionários da Assembleia, a todos os nossos Líderes, aos integrantes do

governo Anastasia, de cuja bancada de apoio temos o privilégio e o prazer de fazer

parte, bancada que, realmente, fez um trabalho muito bom neste ano e fará ainda

melhor  no  próximo.  Eis  o  nosso  reconhecimento  e  o  nosso  compromisso  de

continuarmos firmes, porque Minas não pode parar e, com certeza, temos muito a

oferecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

imprensa,  funcionários  da  Casa,  pessoas  que  nos  assistem  das  galerias,

telespectadores da nossa querida TV Assembleia, três assuntos me trazem a esta

tribuna na tarde de hoje: o primeiro, para falar sobre a Emenda nº 29; o segundo,

sobre as reformas de que o País tanto precisa, e nenhuma está saindo do papel; e o
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terceiro, sobre a corrupção que ronda principalmente a área federal.

Ao falar da Emenda nº 29, como médico, tendo sido Vereador e Prefeito da minha

cidade de Curvelo, e já há 13 anos aqui na Assembleia, ainda lamentamos a Emenda

nº  29  ter  ficado  estagnada  por  11  anos,  sem  ser  reconhecida,  homologada,

autorizada, e sendo menos paga pelos governos em todos os níveis, porém mais nos

níveis federal e estadual, porque em nível municipal a maioria já cumpria. Agora o

Congresso votou  a Emenda nº  29,  mas o governo federal,  a  Presidente  Dilma a

homologa de forma incompleta, que autoriza e obriga Estados e Municípios a cumprir

suas parcelas. Cada Estado tem de destinar 12% de sua arrecadação à saúde. Tudo

bem, tem de fazer isso. Os Municípios têm de destinar 13% à saúde, o que muitos já

o  fazem.  Aliás,  muitos  já  destinam  um  percentual  maior  do  que  o  estipulado.  O

governo federal homologou tal emenda, mas disse que ele não precisava cumprir os

10% constitucionais que a emenda exige. E lamentável isso. Fico extremamente triste

porque o percentual  maior está exatamente na mão do governo federal,  e  ele se

exime de pagar o compromisso constitucional,  que é dever para com a saúde do

brasileiro. E a todo instante ele cria mais um programa de saúde, que se concretiza

parcialmente  ao  longo  dos  anos.  Então,  dá-se  uma  notificação  extremamente

exagerada  aos  fatos  e,  na  realidade,  não  se  cumpre  realmente  nada do  que  se

promete. Não bastasse não cumprir  a Emenda nº 29, o governo ainda desvincula

20%  do  Orçamento  para  fazer  o  que  quiser  sem  precisar  de  autorização  do

Congresso  e,  além  disso,  nem  cumpre  o  que  está  no  Orçamento  votado  pelo

Congresso Nacional. Vemos que realmente há uma liberalidade total para o governo

federal  executar as suas obrigações. Lamento porque, se houvesse mais dinheiro

para a saúde,  se o  governo federal  destinasse 10% da sua receita  a  essa área,

melhoraria muito a prestação do serviço de saúde brasileiro. Muitos dizem que a área

da saúde está boa, mas nós que somos médicos percebemos que ela ainda está

longe dessa bondade que não vemos acontecer.

Quanto às reformas, também lamento muito. O Brasil precisa de reformas em todos

os sentidos. Há uma abertura para se iniciarem os entendimentos para a reforma

política, mas, de imediato, o Congresso Nacional, que é a Casa e o local para as

negociações da reforma política global e irrestrita,  já se divide.  E essa reforma é
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extraordinariamente necessária para que as outras reformas no Brasil aconteçam. O

Senado começa a discussão e dá o prazo de 45 dias para terminar o seu relatório, e

a Câmara Federal dá o prazo de seis meses. Hoje, com quase 11 meses da abertura

desse programa para estabelecer a reforma política, nem um nem outro disse nada

até agora. Concedo, com muita alegria,  aparte ao nobre colega Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Doutor Viana, V. Exa. trata de

duas  questões  importantes,  portanto  quero  parabenizá-lo  por  abordá-las.  Mas

permita-me, com todo respeito, discordar em dois aspectos. O primeiro diz respeito à

Emenda nº 29. Se é verdade que, em âmbito nacional, os recursos para a saúde são

inferiores ao que se necessita - e é verdade, concordo com V.Exa. -, isso se deve

muito  à  participação,  no  meu  entender,  equivocada  dos  partidos  do  PSDB  e,

principalmente, do DEM, que se posicionaram a favor do corte da CPMF, cujo destino

era exatamente a saúde. Com certeza esse recurso resolveria o problema nacional

da saúde pública no Brasil.  Tudo bem. Concordo que há na visão de vocês uma

ideologia  neoliberal  de  que  impostos  não  são  necessários;  não  é  o  que  penso.

Entretanto, essa crítica que V.  Exa.  faz se encaixa em Minas Gerais.  E não vejo

nenhuma crítica em relação aos oito anos do governo Aécio Neves e mais agora, do

governo Anastasia, em que se aplicam 7% a 8% na área da saúde. Quero saber a

opinião de V. Exa., se me permite fazer essa cobrança, acerca do Orçamento deste

ano.  Teríamos  de  colocar  a  mais  R$800.000.000,00.  Estamos  preparando  uma

emenda para isso. Portanto, gostaria de chamar V. Exa. ao terreno de Minas Gerais

para a aplicação da Emenda nº 29. Por fim, a questão da reforma política não é

problema do governo, e sim um problema geral dos partidos políticos. Fiz parte da

comissão  que  discutiu  a  reforma  política,  e  cada  partido,  cada  pessoa,  cada

Deputado tem uma ideia.  O Presidente Lula chegou a remeter  por  duas vezes a

proposta de reforma política ao Congresso Nacional, que não foi aprovada. Não se

deve a uma falta  de  iniciativa do governo,  mas de um desentendimento entre os

partidos políticos. Permita-me, “data venia”, com todo respeito, fazer esse aparte pela

amizade que temos. Muito obrigado.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia,  mas,  para
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esclarecer  as  colocações  que  fiz,  não  estou  deixando  de  cobrar  do  governo  do

Estado. A emenda que foi autorizada agora continua obrigando os governos estaduais

e  municipais  a  cumprirem  sua  parte,  como  todos  terão  de  fazer.  O  que  estou

cobrando  é  que  seja  imposta  também  ao  governo  federal  a  obrigatoriedade  de

cumprir  os  10%,  como está  na  Constituição.  Antigamente  o  governo  estadual  se

eximia com a desculpa de que a emenda ainda não estava autorizada, o que não se

pode dizer a partir de agora. Mas a crítica que faço, na autorização da emenda, é que

o governo federal, que fica com o maior volume de dinheiro arrecadado, abstém-se

de cumprir os 10%. Ele pode até cumprir mais do que isso – e tomara que o faça -,

mas  o  que  estou  criticando  é  que  tenha  retirado  a  sua  responsabilidade  de

cumprimento.  Quanto  ao  governo  do  Estado,  também  participo  da  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  e  sabemos  que  ele  passa  a  ter  a  responsabilidade  de

cumprir,  e  vamos  buscar  essa diferença,  para  melhorar  a  situação.  Mas  o  nosso

desejo  é  que  os  três  entes  tivessem  mantido  suas  obrigatoriedades  postas  na

Emenda Constitucional nº 29. Essa é a questão. Não estou tirando a responsabilidade

do governo estadual. Não falei isso.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Compreendo e concordo com V. Exa.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Em  relação  à  reforma política,  também  não  estou

acusando o governo federal;  estou criticando a reforma em si,  que não sai.  Essa

reforma foi pedida,  acertada e inciada no Congresso, mas percebemos que a má

vontade começou no início, quando, ao invés de se conseguir uma uniformidade no

Congresso, vimos o Senado, presidido por José Sarney, e a Câmara Federal pedirem,

respectivamente, prazo de 45 dias e de seis meses para apresentar o seu relatório,

em um descompasso que justifica o descrédito de que algo de concreto vá acontecer

na reforma política. De fato, passado quase um ano, nem um nem outro disseram

nada de concreto.

Em relação à queda da CPMF, ela foi criada no governo Fernando Henrique, com

voto contrário do PT, que mudou o seu voto quando se iniciou um governo petista -

aliás, fez bem; eu também a manteria, porque ela significa mais recursos. Mas o que

aconteceu é que ela foi mantida da mesma forma, ou seja, sem que todo o dinheiro

fosse destinado à saúde. Quando Adib Jatene, meu colega médico, cardiologista em
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São Paulo, à época Ministro, sensibilizou a sociedade brasileira para a criação de

mais um imposto neste país, que já tem os maiores impostos do mundo – o que não é

de agora, mas que vem desde então -, o PT foi contra. O PT não votou a favor dessa

emenda. Votou?

O Deputado Rogério Correia (em aparte) – Votou. O Jatene era o Ministro. Nessa

ocasião, o PT votou a favor. O PT cometeu muitos erros, mas esse, com certeza, não;

fomos favoráveis.

O Deputado Doutor Viana - Ótimo. Mas o dinheiro não foi destinado à saúde. O

Ministro Jatene havia dito que em três anos encerraria a questão e que esse tributo

seria cobrado por esse tempo. Tanto é que em seu nome se dizia “transitório”; mas

depois, o “t” mudou de sentido.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Deputado Doutor Viana, quero apenas

fazer um esclarecimento a V. Exa. e ao Deputado Rogério Correia. Eu me encontrava

no Congresso Nacional quando a CPMF foi aprovada, o que aconteceu a duríssimas

penas,  contra  a  oposição  ferrenha  do  PT,  que  não  queria  aprová-la  de  maneira

alguma.

Posteriormente, em 2007, quando a CPMF foi extinta e foi proposta a sua recriação,

o PSDB, coerentemente, votou contra porque havia um aumento muito grande de

arrecadação no País,  o que simplesmente tornava desnecessária para a saúde a

existência da CPMF. Foi por isso que o PSDB, coerentemente, votou contra. Mas lá

atrás,  quando  ela  foi  criada,  isso  foi  feito  com a  oposição ferrenha  do  PT.  Muito

obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Tenho conhecimento disso, mas respeito a posição do

Deputado Rogério Correia.  Aqui  é a Casa das discussões,  por  isso aceitamos as

colocações democraticamente.

Para encerrar essa questão, gostaria de dizer que os Democratas votaram contra

exatamente porque não estava indo dinheiro para a saúde. Na verdade, pagavam-se

até funcionários de outros departamentos e de outros setores dos dois governos. No

governo  anterior,  fez-se  errado.  Também,  no  período  Malan,  nunca  se  mandou

dinheiro para a área da saúde, para os hospitais que precisavam de ajuda. Tanto é

que,  com  pouco  tempo,  o  Adib  Jatene  deixou  o  governo  decepcionado  por  não
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cumprimento  dos  compromissos.  O  governo,  seguindo  o  Presidente  Lula,  deu

sequência,  ou  seja,  não alterou  as  questões  tributárias  e  manteve  até  a  mesma

sistemática  que  o  PSDB  tinha  na  época  do  Fernando  Henrique  nas  questões

financeiras.

Concedo um aparte ao Deputado Celinho do Sinttrocel.

O Deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)* - Obrigado Deputado Doutor Viana.

Também gostaria de parabenizá-lo por abordar um tema tão importante, a Emenda nº

29, que trata da questão da saúde e do Sistema Único de Saúde do nosso povo

brasileiro.  Aproveito  a  oportunidade  para  trazer  aqui  uma  boa  notícia  a  toda

população do Vale do Aço, especialmente de Coronel Fabriciano.

Ontem, no Grande Expediente, fiz uso da tribuna e abordei aqui uma situação pela

qual passa o povo de Coronel Fabriciano. Há mais de 150 dias, o Hospital Siderúrgica

está fechado e, há mais de cinco meses, as pessoas de lá sofrem sem atendimento

médico, o que traz um sério transtorno para todo o povo do Vale do Aço. No entanto,

trago  esta  importante  informação  ao  povo  de  Coronel  Fabriciano  de  que  o

Governador do Estado de Minas Gerais, atendendo a todo apelo dos parlamentares

do Vale do Aço, dos Deputados Federais - em especial, do Dr. Alexandre Silveira - e

também do nobre colega e amigo do PSDB, que lutou tanto para que pudéssemos ter

uma solução  para  esse  problema,  publicou  hoje  um  decreto  de  utilidade  pública,

permitindo que o governo do Estado desaproprie o imóvel e as benfeitorias existentes

no hospital. Dessa forma, a Advocacia-Geral do Estado comunicará aos proprietários

o  valor  da  desapropriação  e  colocará  em  processo,  agora  com  mais  rapidez,  a

abertura desse hospital.

Portanto, gostaria de dizer aqui que o diálogo prevaleceu; que a unidade venceu.

Tivemos uma luta muito grande para solucionar esse problema, mas agora teremos a

oportunidade  de  termos  um  hospital  aberto.  O  sofrimento  do  povo  de  Coronel

Fabriciano diminuirá com essa atitude brilhante do Governador do Estado de fazer

esse processo de desapropriação. Quero reafirmar que esse governo foi o único que

realmente  trabalhou  pela  reabertura  do  hospital  e  que  tem  lutado  para  que  o

compromisso firmado comigo, com o Deputado Juninho Araújo, com o Deputado Luiz

Carlos Miranda e com a Deputada Rosângela Reis acontecesse.
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Quero, de público, em nome do povo de Coronel Fabriciano, agradecer essa luta,

esse compromisso que o Governador do Estado fez com todos nós, e dizer que há

alguns  políticos,  algumas  pessoas  que  querem  aproveitar  a  situação.  Eles

colaboraram  para  o  fechamento,  mas  hoje  vão  à  imprensa  falar  que  já  estão

conseguindo  a  reabertura  do  hospital.  No  entanto,  essa  luta  aconteceu  pela

participação desta Casa, com a realização de audiência pública, com a participação e

uma cobrança intensa do Deputado Carlos  Mosconi,  que ajudou muito  discutindo

junto  ao  governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para  que  isso

acontecesse o mais rápido possível.

Parabéns a todos nós e muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Doutor Viana - Tenho conhecimento pleno desse trabalho.

Houve essas informações do Deputado Alexandre Silveira, e, para encerrar, reforço

que ele, que é defensor e Secretário do Vale do Aço e majoritário daquela região,

liderou  essa  campanha  de  reabertura  em  mais  um  ato  de  grandeza  do  nosso

Governador,  que foi  sensível.  Muitos  dos que ajudaram a fechar  e  o  governo da

administração municipal  estão  cantando vitória  de  forma obscura,  mas é  de  todo

conhecimento. O povo de Coronel Fabriciano não é bobo, sabe das coisas.

Parabéns  ao  governo  Anastasia,  que  mais  uma  vez,  sensível,  atende  ao

chamamento do povo do Vale do Aço, por meio da aquisição do prédio do hospital.

Ele  tirou  todos  aqueles  que  estavam corrompendo aquele  recinto,  que  chegou  a

fechar, e agora dá nova administração e novo rumo para melhorar a saúde do povo

do Vale do Aço, principalmente da cidade de Coronel Fabriciano. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  demais

membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da nossa querida TV

Assembleia nos quatro cantos da nossa Minas Gerais. Meu caro Presidente, nesta

semana, em um momento de muita rapidez,  tive oportunidade de cumprimentar o

Deputado Carlos  Mosconi  em um aparte pela aprovação da Emenda nº 29. Se o

Brasil inteiro refletisse sobre qual assunto é hoje mais urgente, sem dúvida alguma
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seria a saúde. Por um lado, comemoramos a aprovação da PEC, mas, por outro, há

um sentimento de tristeza. Digo isso porque os Municípios hoje gastam, de forma

obrigatória, 15%, no mínimo, de tudo o que arrecadam com a saúde. Eu disse “de

forma obrigatória”. O Estado arrecada e passa para a saúde 12% da sua receita. Ao

aprovar a PEC, já tínhamos ideia de que a União estaria colocando no caixa da saúde

pelo menos 10%, que era a expectativa plantada, quando o nosso Deputado Carlos

Mosconi estava na Câmara Federal e foi um dos autores, talvez o mais importante

deles,  da  criação  da  PEC da  Emenda  nº  29.  Não  é  difícil  hoje  imaginar  o  que

acontece no País. Assistindo ontem à TV, vi na Capital Federal uma cena que, mais

uma vez, nos chamou a atenção:  as pessoas em determinada unidade de pronto

atendimento, em uma fila quilométrica. A imprensa chegou e começou a entrevistar

pessoas chorando.  Lembro-me muito bem de um senhor que está com a mesma

doença do Presidente Lula e não consegue uma consulta com um oncologista. Ele

chorava copiosamente porque já eram quase 12 horas e ele estava na fila desde as 6

horas da manhã e não conseguia atendimento para se tratar com um oncologista. Ele

é hoje um doente e precisa de tratamento para o câncer. Isso aconteceu em Brasília,

ontem.  Um  aposentado,  já  de  cabeça  branca,  que  entregou  sua  vida  inteira  ao

trabalho e, no momento em que precisa de um médico para tratar seu câncer, chora

na fila, quase ao meio-dia, sem atendimento.

Faço essa colocação porque o governo federal,  quando editou a lei,  obrigou os

Municípios gastarem 15%, ao Estado gastar 12%, mas ele próprio, pasmem, disse na

lei que foi aprovado com a modificação. A Presidenta gastará o que ela gastou no ano

anterior mais a variação do PIB. O que ela gastou no ano anterior? Praticamente

nada. Mas por que nada? A quantidade de pessoas morrendo nas filas dos hospitais

mais a variação do PIB significa certamente que as mortes continuarão. E com isso,

os desvios de recursos continuarão também. Se, de um lado,  cai um, caem dois,

caem três, caem quatro, caem cinco, caem seis Ministros por corrupção, do outro

lado tombam-se brasileiros morrendo na fila dos hospitais, médico, uma cama, um

leito para cirurgia, um medicamento. Tombam, enquanto de cá tomba um, tombam

dois, tombam três, tombam quatro, tombam cinco, tombam seis por corrupção. Esse

é o Brasil  que estamos vendo. Aprovar uma lei que retira dinheiro para garantir a
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saúde? Variação do PIB mais do que gastou no ano anterior? Isso é uma covardia, é

um desrespeito à dignidade e à vida humana. Essa reportagem a respeito de Brasília

está  nos quatro  cantos  do  Brasil;  está  no Sul,  no Norte,  no  Leste,  no  Oeste,  no

Centro;  está  na  nossa Minas  Gerais.  Prefeitos  gastando  25%,  30%,  35% da sua

receita para cuidar da saúde, enquanto o Estado vira as costas para a população. E

agora,  na  lei,  a  Presidente  faz  mudar  para  no  mínimo  o  que  gastou  nos  anos

anteriores mais a variação do PIB. Sei que meu tempo se esgotou, mas, com muito

prazer, concedo aparte ao Deputado Carlos Mosconi, um dos responsáveis pela PEC

nº 29.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Caro Deputado Duarte Bechir,  quero

cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento, como sempre, muito bem embasado e

com muita  consistência,  falando as  coisas  com absoluto  realismo,  dentro  do  que

acontece em Minas e no Brasil. V. Exa. faz um relato exato do que é a Emenda nº 29

hoje. O governo federal lavou as mãos, saiu fora, e agora vão apertar os Estados e

Municípios. Ele não precisa, o governo federal fica à vontade para dizer que o Estado

vai gastar 12% e o Município vai gastar 15%, e que para eles não precisa dinheiro

novo, que vão fazer com percentual do seu orçamento. Eles, do governo federal, não

precisam fazer isso. Ora, que país é esse? Não é possível. Esse foi um passo dado, e

hoje  o  Brasil  inteiro  sabe  que  quem  não  quer  gastar  dinheiro  com a  saúde  é  o

governo federal. Para encerrar, quero relatar uma ação efetiva do governo de Minas

Gerais  na  saúde.  Estive  em  Coronel  Fabriciano  com  o  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  e  o  hospital  estava  fechado.  Na  mesma  hora,  o  governo  tomou  uma

atitude, desapropriou o hospital, e o hospital está sendo aberto agora pelo governo do

Estado. Ele teve a sensibilidade de reconhecer a importância disso e atendeu uma

solicitação feita com muita seriedade e correção pelo Deputado Celinho do Sinttrocel,

que merece os nossos elogios por essa ação extremamente positiva, que envolve a

Comissão  de  Saúde  e  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir  -  Os Deputados Adelmo Carneiro Leão e João Leite

querem fazer um aparte, mas prefiro não ultrapassar o meu tempo, pois o Presidente

pediu que fosse até 15h30min. Desculpem-me, mas vou concluir.
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O Sr. Presidente - Deputado Duarte Bechir, V. Exa. poderá conceder 1 minuto para

o Deputado Adelmo Carneiro Leão e 1 minuto para o Deputado João Leite.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Obrigado.  Concedo  aparte  ao  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Obrigado.  Gostaria  até  de

discordar do Deputado Duarte Bechir e do Deputado Carlos Mosconi. O que sempre

clamamos - e não se pode condenar o governo em função da regulamentação da

Emenda nº 29 - é que regulamentar o que está na Constituição é dizer como aquilo

deve ser feito.  E  foi  feito  assim.  Vamos colocar  as  palavras adequadas para não

haver injustiça. Com isso, não estou afirmando que estou de acordo com o fato de o

governo não aplicar mais. Quem conhece a minha luta sabe que ela é feita não só

aqui, mas é feita pela saúde em todos os lugares. O que apareceu na manchete do

jornal “Estado de Minas” quando fui Secretário se deveu ao fato de haver convencido

o Governador Itamar Franco da necessidade de se aprovar a emenda constitucional

que não era aprovada. A luta continua, mas a regulamentação da Emenda nº 29 foi

muito importante, porque, lamentavelmente, os Estados brasileiros não cumpriam a

Constituição, e hoje vão cumprir. E ao cumprir a Constituição, o governo federal não

vai  reduzir  R$1,00  sequer.  Ele  nem  precisava  aumentar,  porque  cumpria.  Os

Municípios até podem reduzir, porque eles aplicavam mais que o necessário. Mas,

para tornar verdadeira a sua luta pela saúde, vamos fazer com que, neste momento

em  que  votamos  o  Orçamento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  seja  explicitado  no

Orçamento o que os governos passados sonegaram sistematicamente em relação à

emenda constitucional. O governo de Minas está deixando de aplicar, a cada ano,

quase R$1.000.000.000,00. Em virtude da regulamentação da Emenda nº 29, tendo

agora de aplicar, certamente a saúde ficará melhor pela obrigatoriedade. Agora, sim,

por estar regulamentada, aliás, nem precisaria, o governo de Minas terá de cumprir o

que manda a Constituição brasileira.

O Deputado Duarte Bechir - Concedo aparte, ao Deputado João Leite.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  acompanhei

atentamente o pronunciamento de V. Exa. e também o aparte do Deputado Mosconi.

V. Exa. já foi Prefeito, portanto sabe do sofrimento dos Municípios e dos Estados.
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Voltamos ao tempo do Império, quando as províncias não recebiam nada. O Brasil se

tornou república para que houvesse uma federação, um pacto federativo.

Que pacto é esse hoje? Em Minas Gerais, o custeio de 100% da segurança pública

é do Tesouro do Estado, pagamento dos militares e dos policiais civis. Quanto ao

investimento na segurança pública, no sistema penitenciário, 99% são do Tesouro do

Estado. Agora, com a regulamentação da Emenda nº 29, cabia ao governo federal

contribuir com 10%, mas ele não contribui e quer obrigar os Estados ou províncias ou

Municípios a colocar dinheiro. Que dinheiro, se praticamente 20% são divididos com

17 Estados e com cinco mil quinhentos e tantos Municípios? O restante fica na mão

do governo federal.

Querem falar  novamente em contribuição.  A contribuição,  como a CPMF,  não é

dividida  com Estados e Municípios.  Quando é imposto,  é dividido.  E o que faz o

governo federal  com o imposto? Estipula alíquota  zero.  Alíquota  zero  para carro,

alíquota  zero  para  eletrodomésticos;  faz  graça  com  o  chapéu  alheio.  Faz

financiamento por meio do Imposto de Renda, e não divide com os Estados e os

Municípios. V. Exa. está correto. O Brasil precisa ter um novo pacto federativo, senão

Estados e Municípios não aguentarão. Dê uma olhada, Deputado Bechir, na avaliação

dos seus colegas Prefeitos por aí. Alguns têm 80% de rejeição, outros 70% e outros

65%. E qual é o problema dos Prefeitos? Saúde. Este é o problema: saúde.

Muito obrigado, Presidente, pelo tempo que me concedeu.

O Deputado Duarte Bechir - Para encerrar, meu caro Presidente, 1 minuto para as

considerações finais, uma vez que fui interpelado pelos dois Deputados.

Primeiramente,  o  Deputado  Adelmo  relata  que  o  Estado  teria  de  abrir  mais  as

contas.  Quero  dizer  aqui  que,  se  há  hoje  no  País  um Estado  transparente,  com

resultado, a nossa Minas Gerais, com muito orgulho, está em 1º lugar em diversos

índices, mesmo com todo o aglomerado da receita nas mãos de Brasília. Gostaria de

torcer  para  que a Presidente Dilma,  durante  seu repouso,  sua reflexão,  ajude os

inúmeros brasileiros que morrem sem uma assistência mínima de saúde e que reveja

essa questão e contribua, minha Presidente, pelo menos com 10%. Assim serão 15%

do Município, 12% do Estado e 10% de V. Exa. Vamos evitar muita morte no País

com a contribuição de 10%. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, permita-me uma questão de ordem.

Quero registrar que não passou despercebido por este Deputado a permissividade de

V. Exa. com o Deputado João Leite e a ausência de rigor com o Regimento Interno

nesta fase da reunião. Muito obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registro a presença do querido amigo Deputado Fábio Avelar.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Eugênio Ferraz para o Cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados Rômulo

Viegas e Anselmo José Domingos; suplentes - Deputado Carlos Mosconi e Deputada

Ana Maria Resende; pelo PT: efetivo - Deputado Paulo Lamac; suplente - Deputado

André  Quintão;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado  Tadeu  Martins  Leite;  suplente  -

Deputado Bruno Siqueira; pelo PSD: efetivo - Deputado Fábio Cherem; suplente -

Deputado Doutor Wilson Batista. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.289 a 2.291/2011, da

Comissão  de  Educação,  2.292/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,

2.293/2011, da Comissão de Cultura, 2.294 e 2.295/2011, da Comissão do Trabalho,
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2.296/2011, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.297 a 2.300/2011, da Comissão

de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária,

em 14/12/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.300/2011, da Deputada Maria Tereza Lara,

2.322/2011,  do  Deputado  João  Leite,  2.618/2011,  do  Deputado  Antonio  Lerin,

2.620/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  2.625/2011  com  a  Emenda  nº  1,  do

Deputado Bosco, 2.628/2011, do Deputado Célio Moreira, 2.630/2011, do Deputado

Doutor Viana, 2.632/2011 com a Emenda nº 1, do Deputado Antônio Carlos Arantes,

2.635/2011, do Deputado Gilberto Abramo, e 2.652 e 2.653/2011, do Deputado Dinis

Pinheiro, e dos Requerimentos nºs 2.069 e 2.070/2011, do Deputado Neider Moreira,

2.080, 2.085, 2.097, 2.098 e 2.103/2011, da Comissão de Participação Popular; de

Cultura - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 14/12/2011, dos Requerimentos

nºs  1.996  e  2.013/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  e  2.081,  2.090  e

2.091/2011, da Comissão de Participação Popular;  de Esporte -  aprovação,  na 3ª

Reunião  Extraordinária,  em  14/12/2011,  dos  Requerimentos  nºs  2.064/2011,  do

Deputado  Bosco,  e  2.100/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Meio

Ambiente - aprovação, na 23ª Reunião Extraordinária, em 14/12/2011, do Projeto de

Lei nº 2.637/2011, do Deputado João Leite, e dos Requerimentos nºs 2.067/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.095 e 2.096/2011, da Comissão de Participação

Popular;  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  32ª  Reunião  Ordinária,  em

13/12/2011, dos Requerimentos nºs 2.018, 2.030, 2.031 e 2.055/2011, da Comissão

de  Participação  Popular;  de  Participação  Popular  -  aprovação,  na  14ª  Reunião

Extraordinária, em 14/12/2011, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.473, 1.479,

1.481, 1.483, 1.484, 1.487, 1.489, 1.491, 1.493, 1.510, 1.531, 1.576, 1.589, 1.590,

1.604,  1.615,  1.644,  1.652,  1.664  e  1.665/2011  na  forma  dos  requerimentos

apresentados e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.494, 1.530, 1.571,

1.574, 1.575, 1.578, 1.581, 1.585,  1.596, 1.608, 1.630 e 1.640/2011; e de Política

Agropecuária  -  aprovação,  na  26ª  Reunião  Ordinária,  em  14/12/2011,  dos

Requerimentos  nºs  2.063/2011,  do  Deputado  Bosco,  e  2.084,  2.086  a  2.088  e
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2.093/2011, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Leitura  do  Relatório  das  Atividades  na  1ª  Sessão  Legislativa  Ordinária  da  17ª

Legislatura

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário para proceder à leitura do

Relatório das Atividades na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura.

O Sr.  1º- Secretário - ( - Lê o Relatório das Atividades na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura, que será publicado em outra edição.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  uma hora  e  10

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias

constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.571/2011 seja apreciado em segundo lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.391/2011, do Tribunal de Justiça, que

dispõe  sobre  a  concessão  do  adicional  de  insalubridade  e  periculosidade  aos

ocupantes  dos  cargos  que  menciona  dos  Quadros  de  Pessoal  da  Secretaria  do

Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar. A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o
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aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.391/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  8/2011,  do

Deputado Ulysses Gomes e outros, que altera o § 1º do art. 59 da Constituição do

Estado  para  vedar  a  posse  de  suplentes  de  Deputados  durante  o  recesso

parlamentar,  excetuando-se  a hipótese de convocação extraordinária.  A Comissão

Especial  opina  pela  aprovação  da  proposta.  Em  discussão,  a  proposta.  Com  a

palavra, para discuti-la, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

com muita satisfação discuto esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição,

sobre a qual tive oportunidade de conversar com vários Deputados desta Casa, com

os  Líderes,  com  a  comissão  especial  nomeada,  com  o  Presidente  da  comissão,

Deputado Hely Tarqüínio, com o relator da proposta, Deputado Gustavo Valadares.

Agora, neste momento, temos oportunidade de trazer ao Plenário, em 1º turno, algo

que em todo início de mandato, de legislatura é pauta na mídia nacional e estadual.

Os Legislativos estaduais e o Congresso são questionados pela sociedade brasileira,

obviamente  tudo  muito  bem-explorado  pela  mídia.  Refiro-me  aos  intitulados

mandatos-tampões.  Telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,

esses mandatos ocorrem porque o início de um novo mandato do Executivo, seja de

Governador, seja de Presidente da República, dá-se em 1º de janeiro do ano após a

eleição, data que não coincide com a posse da legislatura dos novos Deputados, que

só  são  empossados  no  dia  1º  de  fevereiro,  quer  Deputados  Estaduais,  quer

Deputados  Federais.  Há  então  um  mês  de  recesso  dos  parlamentos  estadual  e

federal. Tratarei apenas do Estado de Minas Gerais.

Quando o Governador toma posse, chama para alguns de seus cargos executivos,

para  ocupar  alguma  de  suas  Secretarias  um  Deputado.  Em  Minas  Gerais  isso

aconteceu muitas vezes, com legítima representação e condição. Ao chamar esse

Deputado, consequentemente a Assembleia Legislativa é obrigada a convocar o seu

suplente. O fato é que o mandato da legislatura se encerra em 31 de janeiro. Como

eu  disse,  no  dia  1º  de  fevereiro  inicia-se  uma nova legislatura.  Nesse  prazo,  de
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apenas  30  dias,  convoca-se  um  parlamentar  suplente,  que  toma  posse.  Isso  é

legítimo,  não  quero  criticar  nenhum  dos  que  tomaram  posse,  porque,  ao  assim

agirem, o fizeram de acordo com a Constituição.

Todavia,  temos  oportunidade  de  mudar  isso.  Seria,  acredito,  uma  ação

moralizadora, que faria com que a Assembleia Legislativa desse exemplo a toda a

Federação. Existe uma PEC, com a mesma referência, em tramitação no Congresso

desde 2001. Ela está parada, o Congresso não conseguiu avançar. Então o Deputado

toma  posse  e  exerce  o  seu  mandato  durante  30  dias,  sem  fazer,  entre  aspas,

absolutamente nada daquilo a que se refere a ação institucional de um parlamentar.

Por que não o faz? Porque a Assembleia está de recesso. A Assembleia Legislativa,

nesse  período,  conforme  prevê  o  Regimento,  nomeia  uma  comissão  de

representação,  que  fala  pelos  Deputados.  Durante  esse  período,  o  parlamentar

suplente toma posse e, além de seu salário, beneficia-se de toda a estrutura de um

mandato parlamentar, estrutura fundamental para o nosso trabalho parlamentar ao

longo das nossas atividades.

Os  Deputados  que,  ao  longo  do  seu  mandato,  viajam,  visitam  os  Municípios,

atendem a várias cidades e várias demandas, atuam nas comissões e no parlamento,

precisam  dessa  assessoria  técnica  de  representação  durante  sua  atividade

parlamentar.  Mas não justifica,  Deputado Rômulo Viegas,  que essa estrutura seja

colocada  à  disposição  num  período  em  que  a  Assembleia  Legislativa  não  tenha

atuação nenhuma.

A proposta que ora apresentamos prevê exatamente isso. Que possamos mudar a

nossa Constituição,  dando essa possibilidade, para que não seja convocado esse

parlamentar. Há uma cobrança muito grande da sociedade para que isso aconteça.

Obviamente que, com o passar do tempo, essa cobrança para, mas, em todo início

de legislatura, esse tema é pauta na mídia nacional, de cobrança da moralidade dos

gastos  públicos,  para  que  isso  seja  corrigido.  Nesse  sentido,  essa  proposta  cria

apenas uma exceção na nossa própria emenda. Caso nesse período de recesso seja

convocada reunião extraordinária para debates no parlamento, aí, sim, se justifica a

convocação  desse  parlamentar.  A nossa  emenda  trata  desse  assunto,  com  essa

possibilidade, para que a Assembleia sinalize isso para a sociedade, diante de todas
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as cobranças legítimas e até do entendimento de vários  parlamentares aqui.  Tive

oportunidade de conversar com os Líderes, com os Deputados, e alguns Deputados

manifestaram espontaneamente o interesse em apoiar essa proposta, porque não é

uma proposta que interessa ao meu mandato particularmente ou a qualquer outro

Deputado, mas à instituição Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque não só

dará uma resposta à sociedade mineira como terá oportunidade de ser um exemplo

nacional. A primeira Assembleia Legislativa do Brasil a apresentar a proposta de fazer

com que essa ação que acontece em todo início de legislatura possa ser mudada na

Constituição Federal e com que o Congresso Nacional possa avançar com essa PEC

que hoje está parada. Fica aqui a nossa proposta, pedindo o apoio de V. Exa.

Concedo  aparte  ao  Deputado  André  Quintão  para  que,  depois,  eu  possa  dar

continuidade à apresentação dessa proposta.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Queria cumprimentar o Deputado Ulysses

Gomes e dizer que temos total concordância com os argumentos apresentados por V.

Exa. Tenho a leitura de que o parlamento em geral, no Brasil, tem algumas práticas

que infelizmente contribuem para uma visão negativa por parte da sociedade. Até

tenho dito que, infelizmente, muita coisa positiva que o parlamento faz não tem a

compreensão ou a devida divulgação na sociedade. Muitas vezes o parlamento paga

um preço exagerado em comparação com outras instituições que também têm suas

mazelas e suas contradições. Nesse caso, cabe a nós, que estamos no parlamento e

acreditamos nele e que lutamos muito pela redemocratização do País, buscar formas

de eliminar esses aspectos que deturpam a imagem do parlamento. Muitas vezes o

parlamento tem um funcionamento em alguns casos muito positivo, como no exemplo

da  Assembleia,  no  papel  das  suas  comissões,  na  estruturação  técnica,  nas

audiências públicas, nos seminários legislativos. Deputado Ulysses Gomes, é a única

Assembleia do País que tem um mecanismo de emenda popular ao Orçamento e ao

Plano Plurianual.  Há a nossa TV legislativa, que surgiu por iniciativa do Deputado

Alencar da Silveira Jr., há alguns anos. Temos vários mecanismos nesta Casa que

são elogiáveis.

Às vezes - nesse caso, até por uma legislação superior  -,  há brechas para que

determinadas práticas ocorram, e essa de que V.  Exa.  trata é uma delas.  Assim,
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muitas vezes, pela troca pelo suplente, pela convocação de um Secretário, pela não

coincidência  de  datas  entre  a  posse do Legislativo  e  a  do  Executivo,  há  aquele

parlamentar que até está no seu direito constitucional e eleitoral, porque ganhou a

eleição e tem de ser diplomado e empossado, às vezes, por um mês, exatamente

quando  o  parlamento  está  em  recesso.  De  fato,  é  difícil  para  o  trabalhador

compreender isso.

Imagine, Deputado Ulysses Gomes, uma professora que tenha se mobilizado e feito

greve para melhorar o salário, para ter o piso nacional ou um trabalhador que ganha o

salário mínimo, que pega o ônibus lá todos os dias. Aquela pessoa que tem o reajuste

de 3%, 4%, 5% ouve, pela grande mídia, que haverá um Deputado que tomará posse

e terá um salário de R$20.000,00, uma estrutura de gabinete com não sei quantos

assessores,  com  uma  verba  indenizatória  num  mês  que  não  tem  trabalho.  Vai

assumir, inclusive com despesa, num mês em que se está de férias, ficando às vezes

um mês. É o tema de que V. Exa. trata.

Quero parabenizá-lo. Tenho certeza de que essa proposta será aprovada.

Concluindo, aproveito, Deputado Ulysses Gomes, para deixar uma sugestão. Senti,

ao conversar aqui com os Deputados, uma grande concordância com a proposta de

V.  Exa.  Agora,  de  fato,  a  questão  da  diplomação,  da  posse,  como  há  aspectos

nacionais de legislação, alguns Deputados disseram que, da forma como está, pode

enfrentar  algum óbice  constitucional,  mas o que  V.  Exa.  quer  é  exatamente  uma

austeridade na utilização dos recursos públicos. Alguns Deputados já estão sugerindo

modificações  e  aperfeiçoamento.  Ele  pode  tomar  posse,  mas  a  Assembleia

Legislativa não é obrigada a disponibilizar para ele uma estrutura no período em que

está em recesso. Inclusive, poderia ser uma alternativa a ser trabalhada, a não ser,

como  disse  V.  Exa.,  que  haja  uma  convocação  extraordinária,  que  haja  uma

emergência,  que  o  Parlamento  funcione.  Se  o  Parlamento  funcionar,  aí,  sim,  o

parlamentar  deverá  ter  o  direito  de  ter  toda  a  sua  infraestrutura,  pelo  menos,

proporcional ao tempo em que estiver lá.

Então, parabenizo V. Exa. Aproveito para dizer que foi uma grande conquista para a

Assembleia Legislativa a sua posse. Nós o conhecemos da militância do Partido dos

Trabalhadores,  da militância no Sul  de  Minas.  É um grande militante da área da
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criança e  do  adolescente.  V.  Exa.  chegou e já  ocupou um lugar  de  destaque na

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Essa medida de V. Exa. pode

colocar, mais uma vez, a Assembleia de Minas no protagonismo de mudanças que,

quem sabe, o próprio Congresso e a Câmara dos Deputados poderá também fazer.

Cumprimento-o  e  peço  que,  de  fato,  hoje  aprovemos  em  1º  turno,  com  essa

abertura  para  que,  seja  do  ponto  de  vista  jurídico  ou  operacional,  possamos

aperfeiçoá-la para o 2º turno. Muito obrigado.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Agradeço  o  Deputado  André  Quintão,  grande

companheiro. Manifesto também a minha admiração por seu trabalho.

Quero dizer-lhe que é exatamente este o nosso intuito: sinalizar o compromisso

desta Casa,  desta instituição com a sociedade mineira e ser um exemplo, para a

sociedade brasileira, de austeridade com o gasto público, de moralidade nas ações,

sobretudo no que diz respeito ao erário. Essa é a proposta. Tudo que, obviamente,

vier a aperfeiçoá-la nesse sentido, como tive a oportunidade de conversar com vários

Deputados,  as  propostas que serão encaminhadas no 2º  turno virão e,  da  nossa

parte, receberemos com a maior abertura para que exatamente possamos corrigir,

como V. Exa. aqui falou, essa lacuna, esse intervalo que a Constituição coloca de não

coincidirem as posses do mandato parlamentar do Deputado e a do Executivo. Por

exemplo,  nesta  Casa,  este  ano,  6  Deputados  tomaram  posse;  na  Câmara  dos

Deputados, 41 Deputados tomaram posse desde janeiro deste ano. O estudo que foi

feito diz que custa, em média, R$100.000,00 a estrutura toda de cada parlamentar.

Isso é desnecessário. Não mudou nada na vida de ninguém.

Os dados são: em Minas Gerais, 6 Deputados; em Brasília, 41 parlamentares; em

São Paulo, 11 Deputados. Se expandirmos isso para outros Estados, serão várias

outras lideranças legítimas que foram convidadas por seus Governadores a ocupar

cargos no Executivo, mas, por obrigação da Constituição, oportunidade que temos de

alterar, foram convocados suplentes e usufruíram dessa estrutura, como V. Exa. muito

bem aqui registrou, desnecessária.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Ulysses Gomes, também

queremos cumprimentar V. Exa. pela iniciativa da Proposta de Emenda à Constituição

nº 8. V. Exa. foi o primeiro signatário da matéria e contou com a subscrição de outros
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parlamentares desta Casa. Destaco que, como Deputado de primeiro mandato,  V.

Exa. já tem demonstrado grande capacidade e compreensão política. A PEC reforça

princípios fundamentais, como o fortalecimento do Parlamento. Um parlamento é forte

quando cuida da moralidade, da ética e da transparência. Lembro-me do início desta

legislatura,  em  fevereiro,  quando  V.  Exa.  chegou.  V.  Exa.  já  tinha  compreensão

quando  se  posicionou  contrariamente  à  utilização  de  leis  delegadas,  que

enfraquecem o parlamento,  substituem o Poder  Legislativo  pelo  Poder  Executivo.

Precisamos  de  um  parlamento  realmente  forte,  que  respeite  os  princípios  da

moralidade, da transparência e da representatividade. Isso é fundamental.

Outro  aspecto  a  destacar  é  que,  se  não  há  trabalho,  não  pode  haver

contraprestação a ele. Todo trabalho deve ser remunerado. Se não há trabalho, não

há sentido em remunerar. Esse período de transição e de recesso indica vacância,

pois não há prestação de serviço. Sendo assim, não faz sentido onerar os cofres

públicos remunerando os suplentes. Isso depõe contra o parlamento. Seria diferente

se  a  Casa  fosse  convocada  extraordinariamente  para  apreciar  uma  medida  de

urgência  do  Governador.  Por  exemplo,  quando  discutimos  as  leis  delegadas,

explicitamos  que,  a  princípio,  elas  não deveriam  ser  utilizadas  de  forma  alguma,

porque  eram  prerrogativa  do  parlamento.  Mas,  na  pior  das  hipóteses,  se  a  lei

delegada fosse utilizada pelo menos como mecanismo de medida provisória...  Na

medida provisória, o Executivo faz a proposição, que tem de passar pelo crivo do

Congresso e do Senado. Isso não ocorre com a lei delegada. Então, em tese, no caso

de emergência, de início de governo, havendo necessidade e interesse público, se a

Casa for convocada em regime extraordinário, será justo, como dispõe a PEC. Mas

convocar suplentes com o parlamento em recesso, e eles ainda terem acesso ao

processo remuneratório, realmente, não faz sentido.

O espírito, a compreensão da sua proposta é muito correta e tem o nosso apoio,

assim como o de diversos Deputados que a subscreveram. Sem dúvida alguma, a

Assembleia dará um bom exemplo. Esta Casa tem feito um trabalho muito positivo,

que muitas vezes não é visto.

A Presidência do Deputado Dinis  Pinheiro tem priorizado muito,  por  exemplo,  a

participação popular, os seminários, as audiências públicas e o diálogo permanente
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com a sociedade civil.  Muitas vezes, as pessoas ainda não conseguem vislumbrar

isso. Às vezes, quando o Poder Legislativo aparece na mídia, ele aparece por seus

erros, e não, por seus acertos. A participação popular é um exemplo de acerto da

Assembleia Legislativa. Trazer o povo para dentro desta Casa, levar a Assembleia ao

interior,  aos  bairros  e  às  comunidades  é  importante.  Somente  neste  ano,  a

Assembleia  foi  a  comunidades  quilombolas...  Realizamos  audiências  públicas  em

comunidades quilombolas em Conceição do Mato Dentro, tivemos oportunidade de ir

a comunidades indígenas em São João das Missões e, pela primeira vez na história,

fizemos audiências públicas dentro de um acampamento cigano, respeitando a etnia

cigana,  que,  muitas  vezes,  era  desrespeitada.  Enfim,  a  Assembleia  esteve  muito

presente. Essa é a participação popular.

Ao mesmo tempo, a Casa dará um grande exemplo no princípio da transparência,

ou seja, o princípio de não abusar do gasto público, com a Proposta de Emenda à

Constituição nº 8, que V. Exa. muito bem apresentou. Sem dúvida, não faz sentido o

suplente  tomar  posse  no  período  de  recesso,  porque  há  um  desencontro  de

mandatos. Enquanto o Executivo toma posse em 1º de janeiro... As pessoas que nos

acompanham  podem  não  compreender  isso.  Todos  acham  que  a  nossa  posse

acontece no dia 1º de janeiro. Neste ano, não vim à posse do nosso Governador, pois

estava em Virgolândia, e me perguntaram: “Você não vai tomar posse?”. Então, disse:

“Não, a nossa posse ocorre em fevereiro”. O Governador, o Executivo toma posse em

janeiro, e o Legislativo, em fevereiro, ou seja, um mês após. Nesse intervalo, quem é

Deputado e vai assumir uma vaga como Secretário, aquela vacância é ocupada pelo

suplente. Agora, se não há trabalho aqui na Casa, pois está em recesso parlamentar,

não há funcionamento efetivo. Como disse, diferentemente, pelo princípio retributivo

do  trabalho,  se  houvesse  funcionamento  da  Casa,  era  mais  que  justo  haver  a

contrapartida do salário pela prestação do serviço. Mas, se a Casa está num período

de recesso, é mais que justo que a proposta de emenda à Constituição que V. Exa.

muito bem apresenta, já com a assinatura de diversos Deputados, seja aprovada no

Plenário desta Casa, e a Assembleia dará um grande exemplo.

Quero parabenizar V. Exa. pelo brilhantismo, pois tem feito um trabalho muito bom

na Comissão de Fiscalização Financeira, tem sido parceiro de todos os Deputados
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pela sua vivência, experiência e compreensão. V. Exa. está de parabéns e é uma

grande revelação do Parlamento mineiro em 2011.

O Deputado Ulysses Gomes* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura, um grande

amigo que tive a oportunidade de fazer, de construir essa amizade nesta Assembleia.

Além de acompanhar a sua trajetória política, a partir de suas palavras, relembro que,

de fato, é uma proposta que recebeu apoio de vários Deputados desta Casa para que

pudesse  tramitar.  Não  tenho  dúvida  de  que  há,  por  parte  dos  Deputados,  a

compreensão de sua importância,  como também o apoio para que a Assembleia,

mais  uma  vez,  seja  pioneira,  seja  exemplo  de  moralidade  e  de  trabalho  deste

Parlamento para todo o Brasil.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Ulysses

Gomes. Também quero ir na mesma linha de raciocínio dos dois Deputados que me

antecederam e parabenizá-lo pela iniciativa.  A PEC nº 8/2011,  apresentada por V.

Exa., não é partidária, mas uma PEC do Parlamento. É uma proposta de emenda à

constituição  que  atenderá  um  clamor  da  sociedade  no  quesito  moralização.  Não

fazemos aqui nenhuma crítica pessoal e direta a ninguém, mesmo porque esses que

exerceram  o  mandato  nesse  curto  espaço  de  tempo  na  Assembleia  o  fizeram

amparados pela Legislação. Seu objetivo ao apresentar essa PEC no Plenário desta

Casa - e tenho certeza que contará com o nosso apoio e com o dos demais colegas -

é realmente evitar um gasto, no nosso entendimento, pela experiência e vivência que

passamos neste ano na Casa, perverso, em que se evidencia a não necessidade

desse posicionamento administrativo.

Mesmo porque, estando a Assembleia em recesso no período de janeiro, poderia

até dizer que o parlamentar estaria visitando as suas bases. No entanto, ele pode

fazer isso evitando desgaste para o erário e o governo do Estado.

De forma que, além de ter atuação expressiva nas comissões da Casa e realizar

um trabalho bom no Plenário, exercendo a sua atividade parlamentar e visitando as

cidades da sua base, V. Exa. também propõe um projeto de emenda à Constituição,

que,  conforme disse,  trará  atendimento  claro  e  objetivo  ao  clamor  da  sociedade.

Muitas  vezes,  Deputado  Ulysses  Gomes,  as  informações  chegam  um  tanto

distorcidas à população. V. Exa. mostra o gasto de R$100.000,00 nessas atividades,
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e esclarecemos que não é o recurso que recebemos. O nosso salário bruto é de

R$20.000,00, com uma ajuda de custo de aluguel de R$2.250,00. Isso é publicado no

“site”  da  Assembleia.  Então,  para  as  nossas  despesas  líquidas,  recebemos

R$13.000,00. Quanto a esse montante de R$100.000,00, V. Exa. se refere à despesa

com funcionários, gabinete e toda aquela logística. Na verdade, esse é o custo global

para o atendimento, pelo gabinete, das atividades do parlamentar. É bom deixar isso

claro  porque,  muitas  vezes,  as  pessoas  entendem  que  recebemos  esse  valor.

Estamos fazendo uso agora da TV Assembleia, que foi criada pelo Deputado Alencar

da Silveira Jr.  Ficamos muito  felizes  com essa iniciativa  porque,  por  meio da TV

Assembleia, conseguimos esclarecer e retirar dúvidas das pessoas.

Deputado Ulysses  Gomes,  parabéns  pela  iniciativa.  Continue  assim,  pois  tenho

certeza de que seus eleitores e conterrâneos sentirão orgulho das suas ações na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Concedo

aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  -  Deputado  Ulysses  Gomes,

parabenizo V. Exa. por essa iniciativa. Acredito que não teremos dificuldade alguma

para aprovar essa PEC no Plenário, pois todos os companheiros têm o anseio de

mostrar que este Poder faz as coisas. Se formos pegar só pela imprensa... Quando V.

Exa. diz que um Deputado chega em janeiro e gasta R$100.000,00, no dia seguinte

sairá  publicado  na  imprensa:  “Deputado  em  Minas  ganha  R$100.000,00”.

Certamente, se não repararmos isso, acontecerá como na Câmara Municipal. Como o

Deputado, o Vereador na Câmara Municipal não pode votar... Não sou quem vota o

meu salário,  mas,  sim,  ele é aproximadamente  75% do fixado para o Congresso

Nacional. O Vereador Leo Burguês, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, colocou

o projeto para a próxima legislatura. Numa legislatura se vota o percentual da outra

legislatura. Então ele fixou em 75% o salário da próxima legislatura. Qual foi a matéria

de todos os jornais? Outra dia ouvi este comentário de dois companheiros de rádio:

“É um absurdo o Vereador estar votando o seu próprio salário”. Não é por aí. Sou

jornalista  e  radialista.  Precisamos  tratar  as  coisas  com  seriedade.  Ele  não  está

votando o salário dele, mas o dos Vereadores da próxima legislatura. Além disso, não
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sabe se será eleito ou reeleito nem quem será. Entenderam? No entanto, a imprensa

publicou: “Câmara de Vereadores aprova aumento de salário”.

Quando promovemos esse tipo de discussão aqui, certamente dirão amanhã, na

televisão e em todas as redações de todos os jornais e rádios que acompanham a TV

Assembleia:  “Deputado  garantiu  que  ganha  R$100.000,00”.  Na  verdade,

R$100.000,00 são o gasto com luz, água, elevador, funcionários, telefone, ou seja,

toda a infraestrutura. Não é que se gastam R$100.000,00, mas que ele pode chegar

até R$100.000,00. Se forem feitas as contas, fica pesado 77 vezes 100.

Portanto  temos  de  levar  em  conta  essas  discussões.  Creio  que  falta  muita

transparência  por  parte  desta  Casa.  O  salário  de  um Deputado tem  de  ser  bem

apresentado. No Facebook, mostro meu contracheque e o número de funcionários do

meu gabinete. Está tudo ali apresentado abertamente.

Hoje o salário do Deputado Estadual tem de ser apresentado. No meu Facebook,

por exemplo, eu coloquei o meu contracheque, o número de funcionários que há em

meu gabinete; encontra-se tudo ali. Creio que falta transparência, porque, a partir do

momento em que você trabalha, tem de ser bem remunerado. E esse Deputado que

chega aqui no dia 13, para sair no dia 30, com certeza não vai trabalhar. Então, ele

não tem como ter essa remuneração, o seu salário e toda a estrutura de gabinete.

Parabenizo V. Exa. Tenho certeza absoluta de que nós vamos aprovar essa PEC. E

é uma vitória de V. Exa., que chega a esta Casa, e com quem me orgulho de ter

convivido nesta 1ª Sessão Legislativa, neste primeiro ano. V. Exa. é um Deputado do

PT  que  fez  e  faz  diferença  neste  Plenário  e  nas  Comissões,  por  sua  conduta.

Parabéns.

O Deputado Ulysses Gomes* -  Muito obrigado, Deputado Alencar da Silveira Jr.

Creio  que  vale  muito  registrar  essa  proposta  como  uma  proposta  de  todos  os

Deputados,  uma proposta que está em consonância com aquilo  que a sociedade

mineira  e  brasileira  cobram.  Mas  é  também  uma  proposta  de  moralização,  de

austeridade com o gasto público, para os parlamentares apresentarem à sociedade.

Essa medida coloca a instituição Assembleia Legislativa num patamar diferenciado,

num patamar  de  referência  também nesse aspecto,  pois  hoje  a  Assembleia  já  é

referência,  devido  ao  trabalho  incansável  de  cada  parlamentar,  do  trabalho  das
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nossas comissões, em reuniões e audiências públicas realizadas.

Há pouco, o Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, fazia aqui um relato do ano, em

que apresentou aquilo que mais se destacou entre os trabalhos dos Parlamentares e

os desta Casa, que foram propostas, projetos, ações, debates. Ou seja, um resultado

daquilo que a nossa comunidade e aqueles que acreditaram em nosso trabalho, que

nos confiaram seu voto querem ver. Com todo merecimento e com toda justiça, eles

querem ver o resultado do trabalho de um Parlamentar que representa Minas Gerais,

que  representa  uma  região,  uma  cidade,  mas,  sobretudo,  que  representa  o

Parlamento mineiro, e, dessa forma, a sociedade mineira. Não tenho dúvida de que

essa proposta tem esse objetivo, de fazer com que a nossa Assembleia seja esse

exemplo para as sociedades mineira e brasileira.

Farei aqui, de forma rápida, a leitura do parecer, cujo relator foi o Deputado Gustavo

Valadares. Creio que de alguma forma isso esclarecerá aos que nos acompanham e

considero  importante  registrar  a  sua  fundamentação.  (  -Lê:)  “Fundamentação.  A

proposta em tela objetiva alterar o § 1º do art. 59 da Constituição Estadual de modo a

instituir  a  vedação  da  posse  de  suplentes  de  Deputados  durante  o  recesso

parlamentar, excetuando-se a hipótese de convocação extraordinária.

O  instituto  da  suplência  acha-se  previsto  nos  §§  1º,  2º  e  3º  do  art.  59  da

Constituição do Estado.

§ 1º  -  O suplente será convocado nos casos de vaga,  de investidura em cargo

mencionado neste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias”. Já é previsto.

“§  2º  -  Se  ocorrer  vaga  e  não  houver  suplente,  far-se-á  eleição”  -  neste  caso

específico - “se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§  3º  -  Na hipótese do inciso I,  o  Deputado poderá  optar  pela  remuneração do

mandato.

A proposta em exame objetiva flexibilizar tais disposições, de modo a vedar a posse

do suplente no período de recesso legislativo” - período esse de que estamos aqui

falando - “abrindo-se a exceção para o caso de convocação extraordinária, situação

em que a posse dar-se-ia a partir do primeiro dia da sessão ordinária.

O que motiva a proposição é o fato de que, com frequência, Deputados nomeados

para cargos no Poder Executivo se afastam das atividades parlamentares, com a
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consequente vacância do cargo e a convocação dos suplentes. Contudo, a posse dos

suplentes  costuma  coincidir  com  o  período  de  recesso  parlamentar.  Trata-se  de

período  em  que  praticamente  não  há  atividade  legislativa.  Porém,  a  posse  dos

suplentes  acarreta  elevados  gastos  decorrentes  da  percepção  dos  subsídios  e

demais direitos legalmente instituídos em favor dos parlamentares. Essa situação se

mostra  totalmente  indesejável,  pois,  em  um  contexto  de  escassez  de  recursos

públicos, elevam-se os gastos com os suplentes sem que haja qualquer atividade

parlamentar que justifique tais custos.

Contudo,  a  posse  dos  suplentes  costuma  coincidir  com  o  período  de  recesso

parlamentar. Trata-se de período em que praticamente não há atividade legislativa.

Porém, a posse dos suplentes acarreta elevados gastos decorrentes da percepção

dos subsídios e demais direitos legalmente instituídos em favor dos parlamentares.

Essa situação se mostra totalmente indesejável, pois, em um contexto de escassez

de recursos públicos, elevam-se os gastos com os suplentes sem que haja qualquer

atividade parlamentar que justifique tais custos.

Vale  ressaltar  que  a  proposta  em  tela  excepciona  a  vedação  da  posse  dos

suplentes  durante  o  recesso  para  a  hipótese  de  convocação  de  reunião

extraordinária.  Nesse caso, a posse seria de rigor,  até porque restaria  afastada a

situação  de  paralisação  das  atividades  parlamentares,  que  seriam  retomadas,

deixando de comparecer,  pois,  as razões determinantes da vedação se encerram.

Desse modo, haveria uma solução conciliatória entre a necessidade da atuação do

Poder  Legislativo  na plenitude de sua representação,  com os 77 membros que o

compõem, e a postura de austeridade e zelo no trato dos recursos públicos, até em

respeito aos postulados constitucionais da moralidade e da eficiência no âmbito das

funções públicas.

Segundo a justificação que acompanha a proposição, em janeiro deste ano, só a

Câmara  Federal  empossou  39  Deputados  suplentes,  gerando  todo  um  noticiário

desfavorável na mídia nacional, com ampla cobertura dos gastos realizados e críticas

da opinião pública denunciando a falta de efetividade desses gastos. O mesmo se

repetiu  aqui,  em Minas Gerais,  com a posse de seis Deputados suplentes,  e em

vários outros Estados da Federação.
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Ressalte-se, por fim, que a proposta ora em análise encontra respaldo jurídico no

art.  25 da Constituição da República, segundo o qual os Estados organizam-se e

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

Maior.”

Este foi o parecer favorável a nossa proposta, o que mostra a questão da legalidade

-  logicamente  ela  não chegaria a este Plenário  se não fosse assim.  Porém, para

aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, considero importante registrar

esse parecer, tão bem fundamentado, da comissão especial presidida pelo Deputado

Hely Tarqüínio e relatada pelo Deputado Gustavo Valadares, aos quais agradeço a

agilidade e a presteza com que se dedicaram a essa proposta, que foi apresentada

em 17 de fevereiro, no início da nossa legislatura. Ao iniciá-la, começamos com o

peso da cobrança da sociedade,  por meio da mídia e das manifestações daquele

momento.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Deputado Ulysses Gomes, agradeço-lhe

o aparte. Quero apenas parabenizá-lo e a todos que subscreveram essa Proposta de

Emenda à Constituição nº 8, que veda a posse de suplentes de Deputados durante o

recesso parlamentar. Na verdade, essa ação é muito justa. E essa proposição vem

para fortalecer o Poder Legislativo e dar mais credibilidade ao processo, pois, afinal

de contas, no mês de recesso, a Casa não se encontra em funcionamento, muito

menos as comissões.

Há as comissões, os consultores e todo o apoio que necessitamos para o processo

legislativo.  As  comissões  têm  um  trabalho  fundamental.  As  decisões  desta  Casa

realmente  fazem parte  do  dia  a  dia  do  povo  mineiro.  Percorremos,  por  meio  da

realização de audiências públicas, todo o Estado de Minas Gerais, discutindo os mais

diversos temas. No caso da Comissão de Cultura, da qual sou membro, discutimos

outros  temas  que  não  estão  ligados  apenas  à  cultura,  como  as  dificuldades

enfrentadas pela população com as contas de água da Copasa, com relação à Cemig

e ao tratamento de esgoto; enfim, discutimos tudo aquilo que diz respeito à vida do

cidadão e às questões que envolvem saúde pública.

Ressalto que obtivemos muitos bons resultados por meio das comissões e com o

apoio recebido desta Casa.  Janeiro é um mês de recesso,  a Casa não funciona.
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Portanto, não considero justo que um Deputado suplente assuma nesse período e

tenha todo o apoio e aparato que a Casa oferece. Isso não é justo.

Realmente, essa proposição, pela qual o parabenizo,  traz moralidade à Casa, e

com ela saímos na frente, dando exemplo. Certamente essa proposta de emenda à

Constituição contará com o meu apoio e, espero, com o de todos os Deputados. Com

exemplos  como  esse,  vamos  alcançar  mais  credibilidade  e  diminuir  a  grande

diferença que ainda existe entre nós, representantes, e os representados. O trabalho

que fazemos no Parlamento deve ser ligado, sempre e acima de tudo, ao interesse

público;  temos  de trabalhar  representando  a  nossa população,  o  bem comum,  o

interesse público. E é com projetos como esse que damos o exemplo.

Parabenizo a todos e a V. Exa., que com certeza contará com o nosso apoio a essa

proposta de emenda à Constituição. Parabéns.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Ulysses Gomes -  Vejo que há mais Deputados solicitando apartes,

mas, em virtude da importância que julgo ter essa proposição para a nossa instituição

e por propor alteração na Constituição, solicito de V. Exa. a recomposição de quórum,

para que possamos dar continuação ao processo. Retomando a palavra, concederei

aparte aos nobres parlamentares.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de sugerir a V. Exa.

que  usasse  o  painel  para  a  recomposição  do  quórum.  Assim,  agilizaríamos  os

trabalhos.

O Sr. Presidente - Deputado Alencar, vamos ser práticos e objetivos. A Presidência

solicita  ao  Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a

recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 60 Deputados. Portanto há quórum

para  votação  de  proposta  de  emenda  à  Constituição.  Não  há  outros  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos  do art.  21  do Regimento Interno,
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prorroga  esta  reunião  até  as  19h59min.  A Presidência  vai  submeter  a  matéria  à

votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts.

201 e 255 do Regimento Interno. A fim de proceder à votação por meio eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel que o façam neste momento. Em votação, a proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi -  Cássio Soares - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier  -  José Henrique  -  Juninho Araújo  -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Deputado Adalclever Lopes - Gostaria apenas de fazer a minha declaração de

voto,  pois  o painel  não marcou.  Votei  pela  aprovação da Proposta  de  Emenda à

Constituição nº 8/2011.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011. À

Comissão Especial.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.571/2011, do

Governador  do  Estado,  que  estabelece  diretrizes  e  parâmetros  para  a  política

remuneratória  dos  servidores  públicos  das  administrações  direta,  autárquica  e

fundacional  do  Poder  Executivo,  fixa  data  anual  para  sua  aplicação  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração
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Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Continua em discussão, o projeto. Não há

outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.571/2011

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 13-A:

“Art. 13-A - Fica revogado o § 4º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de

2008,  retroativamente  à  data  de  sua  entrada  em  vigor,  bem  como  as  demais

disposições em contrário.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Neider Moreira

Justificação: A Lei nº 17.351, de 17/1/2008, instituiu a Gratificação de Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - Gedama - para os ocupantes

de cargo de provimento efetivo e os detentores de função pública das carreiras do

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente e Desenvolvimento  Sustentável,  a  que se

refere o art. 1º da Lei nº 15.461, de 13/1/2005 contudo, o § 4º do art. 6º da referida lei

estabeleceu  um  fator  redutor  para  a  citada  gratificação  o  qual  traz  irreparáveis

prejuízos para os servidores públicos das mencionadas carreiras:

“Art. 6º - (...)

§  4º  -  Serão  deduzidos  da  Gedama  os  valores  acrescidos  à  remuneração  do

servidor a partir  de 1º de outubro de 2007, em virtude de reajuste do vencimento

básico,  alteração  do  posicionamento  ou  concessão  de  vantagem  pecuniária  de

caráter permanente”.

Verifica-se  que,  em  virude  do  dispositivo  supracitado,  todo  e  qualquer

aumento na remuneração dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - incluindo gratificações, quinquênios,

adicionais de desempenho e progressão, promoção ou reposicionamento no plano de

carreira,  por  escolaridade  adicional  ou  tempo  de  serviço,  etc.  -  é  deduzido  da

Gedama.

Na  prática,  essa  regra  implica  redução  remuneratória  nos  vencimentos  dos
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servidores  integrantes  das  carreiras  de  meio  ambiente,  visto  que  qualquer  valor

acrescido às suas remunerações será abatido da gratificação, o que torna o referido

dispositivo eminentemente inconstitucional. Isso porque a Constituição da República

de 1988, em seu art. 37, XV, estabelece o princípio da irredutibilidade de vencimentos

dos servidores públicos:

“Art. 37 - (...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos

são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts.

39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”.

Ademais, o fator de redução da Gedama acaba por extinguir qualquer sistema de

meritocracia do servidor em vista de obtenção de escolaridade superior, avanço no

plano de carreira, gratificação por desempenho, entre outros, o que viola o disposto

no art. 30, §1º, I, IV e V, da Constituição do Estado de Minas Gerais:

“Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política de administração e remuneração

de pessoal, integrado por servidores designados por seus Poderes, com a finalidade

de participar da formulação da política de pessoal.

§ 1º - A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes:

I - valorização e dignificação da função pública e do servidor público;

(...)

IV  -  sistema  do  mérito  objetivamente  apurado  para  ingresso  no  serviço  e

desenvolvimento na carreira;

V - remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas

e com a escolaridade exigida para seu desempenho”.

Justifica-se a apresentação desta emenda pela necessidade de se corrigir  essa

distorção  no  plano  de  remuneração  dos  servidores  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de se assegurar a

ordem constitucional pátria.

EMENDA Nº 2

O inciso XIII  do art.  8º  do Projeto de Lei  nº  2.571/2011 passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (…)
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XIII - carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário, de que

tratam os itens I.1 e I.2 do Anexo I e o Anexo III da Lei nº 16.190, de 22 de junho de

2006;”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 3

Suprima-se a expressão “e militares” do art. 1º e a alínea “a” do inciso VI do art. 2º

do Projeto de Lei nº 2.571/2011, renumerando-se os demais.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A presente emenda tem por escopo esclarecer a questão que se põe,

qual  seja,  saber  se  os  servidores  militares  sujeitam-se  ou  não  às  regras  que  a

proposição visa a fixar, já que nela não há qualquer distinção nesse sentido.

Assim sendo, a primeira observação que se faz é que os militares, à luz do Texto

Constitucional, representam uma categoria de agentes públicos que não se confunde

com  a  categoria  dos  servidores  públicos  sob  regime  estatutário  ou  celetista.  No

Capítulo VII  do Título III  da Constituição da República, os servidores públicos são

tratados na Seção II e os militares na Seção III, senão vejamos:

“TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção III

Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

(Título da Seção com redação dada pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 18, de

5/2/1998.)

Art.  42  -  Os  membros  das  Polícias  Militares  e  Corpos  de  Bombeiros  Militares,

instituições  organizadas  com  base  na  hierarquia  e  disciplina,  são  militares  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,

além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e
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do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do

art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos

Governadores. (Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional

nº 20, de 15/12/1998).

§  2º  –  Aos  pensionistas  dos  militares  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Territórios aplica-se o que for fixado em lei especifica do respectivo ente estatal.

(Parágrafo  com redação dada pelo  art.  1º  da  Emenda Constitucional  nº  41,  de

19/12/2003.)

(Artigo  com  redação  dada  pelo  art.  2º  da  Emenda  Constitucional  nº  18,  de

5/2/1998.)”.

Mais à frente, o art. 142, que trata de modo direto dos militares das forças armadas,

completa o quadro normativo que regula a situação funcional de todos os servidores

militares, sejam eles federais ou estaduais, mesmo porque, conforme se percebe da

redação do § 1º do art. 42, acima transcrito, aplicam-se aos militares dos Estados as

disposições dos §§ 2º e 3º do art. 142, notadamente o inciso X, que trata, entre outras

coisas, de remuneração. A propósito, é válido citar tal inciso X:

“Art. 142 - (…)

§ 3º - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-

lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(…)

X -  a  lei  disporá sobre  o  ingresso nas Forças Armadas,  os  limites  de idade,  a

estabilidade e  outras  condições  de  transferência  do militar  para  a  inatividade,  os

direitos, os deveres, a  remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais

dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades inclusive aquelas

cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

Não é por outra razão que a doutrina do direito público brasileiro tem firmado o

entendimento, acima esboçado, de que os militares representam categoria própria de

servidores,  e,  consequentemente,  estão  sujeitos  a  regime  jurídico  específico  e

próprio. Essa é a opinião de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Os  militares  (…),  até  a  Emenda  Constitucional  nº  18/98,  eram  considerados

servidores  públicos,  conforme  artigo  42  da  Constituição,  inserido  em  seção
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denominada  dos  servidores  públicos  militares.  A  partir  dessa  Emenda,  ficaram

excluídos da categoria, só lhes sendo aplicáveis as normas referentes aos servidores

públicos quando houver previsão expressa nesse sentido, como a contida no art. 142,

§ 3º, inciso VIII. Esse dispositivo manda aplicar aos militares das Forças Armadas os

incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV do artigo 7º e os incisos XI, XIII, XIV e XV do

art. 37”. (Direito Administrativo 2004, p. 436-437)

É muito importante notar que o inciso X do art. 37 da Constituição da República, o

qual trata de fixação e revisão da remuneração dos servidores, não se aplica aos

Militares por força do que dispõe, expressamente, o Texto Constitucional (art. 142, §

3º, inciso VII). Por outro lado, esse mesmo Texto Constitucional deixa claro que os

militares,  tanto  federais  quanto  estaduais,  terão  sua  remuneração  fixada  por  lei

própria (art. 142, § 3º, inciso X, acima citado).

Em conclusão, uma vez que por definição expressa do Texto Constitucional não se

aplicam  aos  militares  as  normas  sobre  fixação  e  revisão  da  remuneração  dos

servidores públicos, não há como inseri-los na política remuneratória de que trata do

Projeto de Lei nº 2.571/2011.

Diante da relevância do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para

aprovação da emenda.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O § 9º do art. 1º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

Art. 1º - (…)

§ 9º – Estende-se aos integrantes da carreira de advogado autárquico, a que se

refere o inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, em

efetivo exercício, bem como aos Procuradores das assessorias e unidades jurídicas

das fundações, servidores efetivos ou contratados, em efetivo exercício, o direito à

percepção da gratificação a que se refere o “caput”, sempre que o valor bruto dos

honorários  rateados  entre os  membros  da  carreira  for  inferior  a  80% (oitenta  por

cento) do valor da média estabelecida na forma do § 1º para os Procuradores do

Estado, em valor correspondente à quantia necessária para atingir esse percentual.”.
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Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  A  Lei  nº  18.017,  de  8/1/2009,  alterada  pela  Lei  nº  18.798,  de

31/3/2010, estendeu aos advogados autárquicos o direito à percepção da Gratificação

Complementar de Produtividade - GCP -, gratificação essa que já era percebida pelos

Procuradores do Estado.

No entanto, ao trazer referida modificação, o que fez para reparar erro cometido

quando da criação da Gratificação Complementar de Produtividade – GCP -, que não

contemplou  os  advogados  autárquicos,  deixou  a  Lei  nº  18.798  de  garantir  tal

recebimento aos Procuradores das fundações, inobservando, assim, o princípio da

isonomia e da razoabilidade.

Ora, não nos parece razoável que os Procuradores das fundações, que exercem as

mesmas  atividades  jurídicas  dos  Procuradores  do  Estado  e  dos  advogados

autárquicos, sejam deixados de lado pelo legislador.

Aliás, não é demais lembrar que as fundações de direito público são do mesmo

gênero e espécie das autarquias,  igualando-se para todos os efeitos,  sendo essa

mais uma razão para que os Procuradores das fundações sejam beneficiados com o

recebimento da GCP.

São essas as razões que submeto aos nobres Deputados, as quais justificam a

aprovação da emenda que ora se apresenta.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. (…) - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo integrante das carreiras

do Poder Executivo, quando colocado à disposição de outros Poderes ou órgãos da

administração pública estadual, o desenvolvimento na respectiva carreira, desde que

obedecidos  os  requisitos  estabelecidos  na  lei  que  a  regulamenta  e  que  tenha

avaliação individual de desempenho satisfatória realizada pelo órgão em que exerça

suas funções.

§ 1º – O formulário de avaliação individual de desempenho será encaminhado pelo

órgão  de  origem  do  servidor  ao  órgão  em  que  exerça  suas  funções  para

preenchimento e devolução nos prazos e condições previstas em regulamento.
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§ 2º – O descumprimento dos prazos e condições previstas no § 1º não poderá

prejudicar a avaliação do servidor nem impedir que se faça a posterior avaliação de

desempenho do servidor relativa ao período.”

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Ivair Nogueira

EMENDA N° 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O art. 10 da Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 10 - Após o trânsito em julgado da sentença, o Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais expedirá certidão dos valores dos honorários arbitrados e certificará

a repartição fazendária competente, a fim de que seja realizado o pagamento, no

prazo de um mês, observada a ordem de apresentação das certidões.

§ 1º - Ultrapassado o prazo previsto neste artigo, o valor a ser pago será corrigido

monetariamente pela Unidade Fiscal de Referência - Ufir - ou por índice que vier a

substituí-la.

§ 2º - A certidão de que trata este artigo tem eficácia de título executivo, e deverá

ser  paga  independentemente  de  manifestação  de  outros  órgãos  do  Poder

Executivo.”.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O § 7º do art. 9º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (…)

§ 7º – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de Profissional de

Enfermagem, Técnico Operacional de Saúde e Analista de Gestão e Assistência à

Saúde, lotados no Quadro de Pessoal da Fhemig, Assistente Técnico de Hematologia

e  Hemoterapia,  lotados  no  Quadro  da  Fundação  Hemominas,  no  exercício  das

funções definidas em decreto, que cumprem carga horária semanal de trabalho de
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quarenta  horas,  poderão,  por  interesse da  administração pública,  optar  por  carga

horária semanal de trabalho de trinta horas, com tabela de vencimento proporcional à

carga horária, mediante aprovação do dirigente da entidade.”.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Carlos Mosconi

EMENDA Nº 8

Suprima-se o art. 3º do projeto.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Gilberto Abramo

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica acrescentado ao art. 27 da Lei nº 11.660, de 2 de dezembro de 1994,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 27 - (…)

Parágrafo único - O adicional a que se refere o “caput” estende-se:

I  -  ao servidor ocupante de cargo da carreira de bailarino, instituída pela Lei nº

15.467, de 13 de janeiro de 2005, ou ocupante de cargo de provimento em comissão

na Fundação Clóvis Salgado que exerça a função de bailarino  na Companhia  de

Dança do Palácio das Artes;

II  -  ao  servidor  ocupante  de  cargo  da  carreira  de  Músico  Cantor  (e  Músico

Instrumentista),  instituída pela Lei nº 15.467,  de 13 de janeiro de 2005,  lotado na

Fundação Clóvis Salgado e que exerça sua função no Coral Lírico de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O projeto de lei em escopo tem o objetivo de estender aos servidores

que se apresentam na Companhia de Dança do Palácio das Artes e Coral Lírico de

Minas  Gerais  uma  gratificação  que  já  é  paga  para  os  servidores  da  Orquestra

Sinfônica que se apresentem ao público no mínimo quatro vezes por mês.

É importante ressaltar  que,  nos termos do art.  114 da Lei  Delegada nº 180,  de

20/1/2011,  compete  à  Fundação  Clóvis  Salgado  manter  e  gerir  a  programação

artística da Companhia de Dança do Palácio das Artes, do Coral  Lírico de Minas
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Gerais e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Entendemos que todas  essas instituições desenvolvem um trabalho  de  extrema

relevância para o desenvolvimento da arte no Estado, em todas as suas formas. Não

faz sentido, assim, a concessão de um benefício a uma determinada categoria em

detrimento das outras.

É importante ressaltar que a Cia. de Dança do Palácio das Artes bem como o Coral

Lírico do Estado desenvolvem atividades de pesquisa, de linguagem contemporânea

e representam importante aspecto da cultura do Estado. É necessário,  portanto, a

valorização de seus profissionais para que o grupo acumule conhecimentos que o

capacitarão para um trabalho cada vez mais belo e marcante para a cultura no nosso

Estado.

Contamos, assim, com a colaboração dos nobre pares para a aprovação do projeto

de lei que apresentamos.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - Fica substituído, no item V.27.2 do Anexo V da Lei nº 175, de 26 de janeiro

de 2007, na linha correspondente ao DAI-14, o quantitastivo “20” por “7”, e na linha

correspondente ao DAI-17, o quantitativo “1” por “14”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  A  emenda  que  apresentamos  pretende  proporcionar  melhor

remuneração  aos  bailarino  ocupantes  de  cargos  de  provimento  em  comissão  na

Fundação Clóvis Salgado e que desenvolvam atividades na Companhia de Dança do

Palácio das Artes.

Acreditamos que tal  medida proporcionará maior eficiência e motivação para os

bailarinos  que desenhvolvem  um trabalho  cultural  de extrema importância  para  a

cultura do Estado.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

Neider  Moreira,  que recebeu o nº  1,  duas do Deputado Sargento  Rodrigues,  que

receberam os nºs 2 e 3, duas do Deputado Délio Malheiros, que receberam os nºs 4 e
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6, uma do Deputado Ivair Nogueira, que recebeu o nº 5, uma do Deputado Carlos

Mosconi, que recebeu o nº 7, uma do Deputado Gilberto Abramo, que recebeu o nº 8,

e duas do Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs 9 e 10, e, nos termos do §

2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  encaminha  as  emendas  com  o  projeto  à

Comissão de Administração Pública, para parecer. A Presidência informa ao Plenário

que as emendas apresentadas pelo Governador do Estado por meio das Mensagens

nºs  138,  141  e  149/2011,  publicadas  em  23/11/2011,  29/11/2011  e  1º/12/2011,

respectivamente, foram incorporadas aos pareceres das Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira e serão arquivadas, nos termos do inciso IV do

art. 180 do Regimento Interno.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  2.656/2011,  do Governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que

apresenta. Em discussão, o projeto.

Questões de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, então peço a leitura.

O Sr. Presidente – De quê, por gentileza, Deputado Sávio Souza Cruz?

O Deputado Sávio Souza Cruz - Do projeto e das emendas.

O Sr. Presidente - Foi publicado no “Diário do Legislativo” do dia 23/11/2011.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero insistir na leitura do projeto e

das  emendas.  A  publicação  não  impede  que  seja  feita  a  leitura  para  que  os

Deputados saibam o que estão votando.

O Sr. Presidente - Da mesma forma, a leitura não se torna obrigatória, Deputado

Sávio. Conto com a colaboração de V. Exa., haja vista que já foi publicado. Com a

palavra, para discutir, o Deputado... (- É interrompido.)

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Sr.  Presidente,  pela  ordem.  A publicação  tem

exatamente  o  efeito  de  conhecimento.  Ela  é  feita  para  que  todos  tomem

conhecimento.  Se  ela  foi  feita,  conforme  V.  Exa.  está  demonstrando,  não  há

necessidade de leitura. Publicação obedece a lei federal, regimento interno não pode

contrariar lei federal.
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O Sr.  Presidente  -  Assunto  encerrado.  Não há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.  Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto

de Lei nº 2.656/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.445/2011, do Governador do Estado,

que  institui  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM - e o

Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento de  Recursos Minerários  -  Cerm. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes -  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Quero apenas fazer  a

defesa  de  Emenda  nº  2,  que  estamos  apresentando,  assinada  pelo  Colégio  de

Líderes, que isenta a Área Mineira da Sudene da cobrança da taxa. Por dois motivos:

porque lá ainda não existe exploração e porque o minério é de baixo teor. Se houver

cobrança de taxa, ninguém se interessará em fazer exploração do minério na Área

Mineira  da  Sudene.  Por  esse  motivo,  houve  um  acordo  assinado  por  todos  os

Líderes, e pedimos a todos que, assim que votarmos o projeto, aprovemos a Emenda

nº 2, assinada por todos os Líderes desta Casa. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

tive oportunidade de encaminhar a votação desse projeto, em 1º turno, mas não pude

discuti-lo  porque  já  veio  ao  Plenário  com  discussão  encerrada,  em  processo  de

votação. Então dispusemos de tão somente 5 minutos para encaminhá-lo. Agora, em

2º turno, embora em regime de urgência, vamos dispor de meia hora para tentar

mostrar aos Deputados, às Deputadas, à Casa de maneira geral e, em especial, aos

mineiros que nos assistem pela TV Assembleia a mais absoluta inconveniência de



1944
____________________________________________________________________________

esta  Casa aprovar  a criação dessa taxa.  Primeiro é preciso que salientemos que

todos nós, mineiros, temos sensação de que foi, de alguma forma, incorporada até na

nossa  alma  a  tese  de  que  a  atividade  minerária  deixa  pouco  no  Estado,  nas

comunidades onde ela se exerce. Isso tudo é verdade.

O Prefeito Ângelo Oswaldo costuma dizer que o ciclo do ouro nos deixou o barroco

mineiro  e  ainda é  duvidosa a herança do ciclo do ferro.  Mas é  preciso  levar  em

consideração que, se há uma absoluta concordância em que hoje, por regramentos

legais que vieram ocorrendo e que tentarei elucidar aqui, hoje, de fato, a contribuição

da mineração para o poder público ficou diminuída perto da sua pujança. Isso em

razão de o regulamento da CFEM estabelecer critérios aquém daquela capacidade

contributiva que o setor poderia ter.  Mas, muito mais especialmente, em razão da

chamada  Lei  Kandir,  que  isenta  de  ICMS  a  atividade  minerária  para  efeito  de

exportação. Isso é curioso, porque temos uma inversão: o minério que é exportado é

isento de ICMS, diferentemente do consumido em território nacional. Se tudo isso é

verdade, e se é verdade que hoje a mineração contribui menos do que poderia, a

solução passa longe, longe da instituição dessa taxa. Isso por várias razões. Primeiro,

quando a taxa foi criada, ela não se enquadrava no conceito, na natureza de taxa. Ela

tem muito mais natureza de imposto. Vou tentar demonstrar isso.

O governo resolveu cobrar essa taxa na faixa de uma Unidade Fiscal, dois reais e

pouco,  por  tonelada  de  produto.  Se  for  1t  de  ouro,  que  custa  R$60.000.000,00,

R$80.000.000,00,  R$2,00;  se for  1t de minério de ferro pobre,  que custa R$9,00,

CR$2,00. Se for o minério de ferro, o minério rico, poderá chegar a R$150,00, R$2,00

são pouco mais de 1%. Mas o minério que custa R$9,00, é mais de 20%. Com isso, a

taxa vai viabilizar uma série de atividades, uma série de minas em prejuízo do nosso

potencial minerário.

É  fundamental  que  entendamos  que  minério  é  um  conceito  econômico.  Bem

mineral pode ser um conceito físico ou químico, mas minério é o bem mineral cujo

aproveitamento é economicamente viável. Portanto, todo minério é um bem mineral,

mas nem todo bem mineral é um minério. A taxa, nos termos em que ela se concebe,

é uma remuneração indenizatória do Estado para exercer uma fiscalização.

Nós, da Comissão de Minas e Energia, solicitamos, em diligência ao Estado, que
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informasse à Memória de Cálculo como pretendia fiscalizar,  para sabermos se ela

está  ou  não  bem-dimensionada.  Mas  o  Estado  não  foi  capaz  de  responder.  Ele

poderia responder que teremos tantos homens, tantos helicópteros, mas nada disso,

não foi informado como será. E isso justamente porque ela não tem esse caráter de

taxa. Como se pode entender, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que uma taxa de

fiscalização  do  Estado  varie  com  a  produção?  Para  eu  fiscalizar  sua  mina,  por

exemplo, se o mercado estiver bom e V. Exa. estiver produzindo mais, aumenta o

meu custo para eu ir lá? Se o mercado se retrai e a produção cai, ficará mais barato

para o Estado fiscalizar? Justamente porque ela não tem caráter de taxa.

Além desse aspecto,  outro da  natureza inconstitucional  dessa taxa é que ela é

exercida na fiscalização de um direito.  Qual  direito  está o Estado fiscalizando? O

ambiental não é, porque já existe a Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental; e o

minerário  também  não  é,  porque  esse  é  de  competência  exclusiva  do  governo

federal,  já  que o  subsolo  é  da União.  O Estado não foi  capaz de,  na  diligência,

esclarecer qual direito ele estará fiscalizando em sua ação fiscalizatória para que se

justifique essa taxa.

A  terceira  inconstitucionalidade,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  é  que  ele

contraria  dispositivo  expresso  da  Constituição  que  veda  que  os  produtos  sejam

diferenciados  pelo  seu destino,  justamente  para  impedir  a  guerra  fiscal.  O  nosso

projeto hoje em análise isenta o minério que for usado em Minas e taxa o que for para

fora  do  Estado,  ainda  que  ele  saia  da  mesma  mina.  Portanto,  há  flagrantes

inconstitucionalidades, além de se gerar uma possibilidade dramática. Acredito que

esse projeto cairá em juízo, mas, se isso não acontecer, ele abrirá margem para que

os outros entes federados, tanto Municípios quanto a União, também criem taxas

semelhantes.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)  -  Agradeço-lhe,  Deputado Sávio

Souza Cruz. Expresso minha inquietude ao tratar de questões tão sérias do ponto de

vista da organização do Estado, de sua sistematização, dos fundamentos das boas

práticas da  administração pública prescritos  na  Constituição,  muito claramente  da

razoabilidade, da legalidade e da juridicidade. Em nosso Estado a questão mineral é

extremamente importante para nosso desenvolvimento, que precisa ser organizado,
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precisa de uma política adequada não só do ponto de vista da exploração do minério,

mas de sua apropriação, da agregação de valor. É lamentável que um governo que

se diz de choque de gestão, de eficiência, de resultados encaminhe isso dessa forma.

Também não me sinto em condições de votar favoravelmente, porque isso nada

mais é do que uma medida arrecadatória insensata. Se fosse arrecadatória justa e

bem-distribuída,  seria  até  adequado.  Poderíamos  pensar,  setores  com  fontes

importantes poderiam dar sua contribuição. Mas, dessa forma, só desagrega, não nos

ajuda.

Estou me manifestando publicamente diante dessa realidade que está posta, e com

desejo de ver esse setor servir aos interesses do Estado, dar sua contribuição. Estou

muito triste por ver isso chegar dessa forma. Mesmo que isso seja eventualmente

aprovado aqui, e espero que não seja, na realidade dará argumento jurídico para que

se conteste uma ação que, pela sua irregularidade, mais atrapalha do que ajuda a

regularizar um setor tão fundamental e importante do nosso Estado. Com uma boa

discussão, poderíamos ter ótimos resultados nesse processo.

Quero  manifestar  também,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  não  me sinto  em

condições de votar favoravelmente ao projeto, que eventualmente poderia conduzir a

um  resultado  muito  positivo  e  salutar  do  ponto  de  vista  da  organização  e  da

contribuição desse setor com o desenvolvimento do Estado.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Obrigado,  Deputado  Adelmo.  Agradeço  a

manifestação sempre ponderada de V. Exa. e concedo aparte ao Deputado Alencar

da Silveira.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Sávio, estou aprendendo

a cada dia. De manhã, quando me levanto, já procuro fazer  isso.  No início desta

legislatura,  peguei  aquele  projeto  do  Deputado  Chico  Uejo  que  criava  a  taxa  de

combustível.  No  final  da  legislatura  passada,  ocorreu  aquele  problema todo,  e  o

projeto não foi votado. Peguei aquele projeto e o apliquei às mineradoras. Por causa

do meio ambiente, ele taxava quem comprasse um litro de gasolina. Peguei aquilo e

taxei também quem comprava 1kg de minério. A matéria está tramitando nesta Casa.

Eu, assim como o telespectador da TV Assembleia e o meu eleitor, estou tentando

entender porque o Deputado Sávio Souza Cruz e outros Deputados não estão de
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acordo com a ideia de taxar as mineradoras. Em Itabirito, que está debaixo d'água

agora, há uma mineradora que tem, na cabeceira do Rio de Itabirito, uma represa

para ajudar no minério. Além de fazer um buraco na região de Itabirito - hoje só há ali

o  pico  de Itabirito  -,  ela  abriu  as  comportas  de água para  preservar  a represa e

inundou a cidade, que, neste exato momento, está debaixo de água. A mineradora

suga o que tem de sugar da cidade de Itabirito, Minas Gerais. Ganha dinheiro com

isso e não ajuda em nada. Então, enfrentamos esse problema agora, em Itabirito.

Porém esse problema poderia ter sido evitado quando pedi autorização ao IEF para

limpar as margens do rio, para a água passar direto, quando enviei ao DEOP pedido

de providências para evitar que isso acontecesse. Fizemos isso há três meses, está

tudo  documentado.  Então,  Itabirito  agora  está  debaixo  d'água  por  causa  da

quantidade de chuvas que caiu e porque abriram a comporta da mineradora. Para

preservar a represa, deixaram a água descer, e Itabirito, minha cidade, foi inundada,

está debaixo d'água.

Logo, não estou entendendo. Acho que é necessário aplicar imposto e taxa, sim, a

essas  mineradoras;  é  preciso  pegar  os  recursos  dessas  taxas  e  aplicá-los  na

educação, no meio ambiente, etc., porque as mineradoras estão deixando buracos e

mais buracos. Ou então farão como estão fazendo hoje. Fizeram buracos e agora

estão aparecendo os grandes arranhas-céus nos bairros da região de Nova Lima.

Portanto não estou entendendo.

Gostaria de ser convencido agora, de saber por que não posso votar nesse projeto

que vai taxar as mineradoras, que mamam muito nos nossos solos, nos solos de

Minas Gerais. Buscam aqui as nossas riquezas e as levam lá para fora, onde todos

estão ficando ricos, enquanto Minas Gerais continua nisso. A matéria-prima é nossa.

É esse aspecto que V. Exa. poderá esclarecer-me, a fim de me ajudar a acertar o

meu voto. Que motivo há para eu não taxar o minerador? É bom que explique isso ao

telespectador da TV Assembleia, porque as mineradoras estão todas ricas, Deputado.

Enquanto isso,  Minas Gerais,  com todo esse potencial  que tem, não possui  esse

recurso.  Primeiro temos de julgar isso em Brasília.  Essa é a pergunta que deixo,

sabendo que V. Exa. é um professor. Apenas gostaria de entender o porquê.

Aproveito a oportunidade para parabenizar V. Exa. pela eleição do novo Presidente
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do seu time. Tenho certeza de que o Atlético vai continuar em boas mãos, com o Kalil

na Presidência. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço-lhe o aparte, Deputado Alencar. V. Exa.

começou muito bem sua fala,  pois  disse que aprendemos a cada dia. Comecei a

minha manifestação justamente dizendo que as minerações estão contribuindo com

um valor aquém de suas possibilidades. Existe uma diferença de natureza entre taxa

e imposto. A taxa existe para remunerar o Estado por uma prestação de serviço, e é

esse o problema.  Qual  serviço estará prestando o Estado? Qual  direito  o Estado

estará controlando? O minerário é competência da União.

Para controlar  o meio ambiente, já existe uma outra taxa do Estado, a Taxa de

Fiscalização  Ambiental  -  TFA.  Hoje  as  mineradoras  estão  desoneradas  de  uma

contribuição por uma lei federal, a Lei Kandir, que desonera do pagamento do ICMS

todo produto para exportação. Como a maior parte do minério é para exportação,

esse fica desonerado. A CFEM, que também é uma contribuição - essa sim federal -,

está dimensionada aquém do potencial contributivo. A solução para que os mineiros

se apropriem do sentimento e da certeza de que as mineradoras estão contribuindo

dentro de suas capacidades seria a revogação da Lei Kandir ou uma administração

junto ao governo federal para que se regulamente a compensação. Além disso, outra

solução seria a regulamentação eficaz da CFEM. Esse é o caminho. Não podemos

inventar uma taxa de fiscalização ambiental sem que saibamos qual o direito que está

sendo fiscalizado e sem que o Estado mostre como calculou o valor a ser indenizado

pela sua prestação de serviço.

Além disso, algumas das mais lucrativas minerações ficaram isentas. Por exemplo,

não se cobrará taxa da mineração do fosfato, do nióbio, do grafite, do ouro. Não se

vai cobrar, Deputado, a taxa da mineração do ouro, que fatura R$2.100.000.000,00

por ano, em Minas Gerais, porque a sistemática que inventaram era a cobrança sobre

tonelagem, e a tonelada do ouro é muito cara. Agora, colocar R$2,00 por tonelada

significa  que  o  Estado  receberia,  para  fiscalizar,  não  se  sabe  o  que,  de  toda

mineração  de  ouro  em  Minas  Gerais,  R$32,00  por  ano.  Por  outro  lado,  uma

mineradora, que trabalha com minério pobre, com itabirito pobre, de cerca de 20% de

teor  de  ferro,  que produz dois  milhões de  toneladas  por  ano e  fatura,  com isso,
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R$18.000.000,00 por ano, pagará R$4.000.000,00, em razão da taxa.

Isso é razoável? É por aí que resolveremos a questão? Se não cair em juízo, vai-se

abrir a porta para que nós, no futuro, quando deixar de existir a Lei Kandir, tenhamos

a cobrança do ICMS. Quando o Congresso Nacional regulamentar a CFEM, nós o

teremos. Já há a taxa de fiscalização ambiental. Teremos a taxa estadual e abriremos

a  porta  para  mais  uma taxa  da  União  e  uma  dos  Municípios.  Isso  é  razoável?

Deputado Alencar da Silveira Jr., temos de ter a concordância de que as minerações

poderiam contribuir  mais, mas quero lembrar que, quando analisamos o Índice de

Desenvolvimento  Humano  dos  Municípios  mineiros,  os  melhores  situados  são  os

mineradores. A mineração deixa riqueza, proporciona qualidade para o meio social.

Quero ouvir, com prazer, o aparte da Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Primeiramente quero agradecer ao Deputado

por me conceder este aparte. Concordo em parte com suas colocações porque, no

caso de taxa, o serviço tem de ser específico e divisível. Portanto, entendo que não

há como calcular  contraprestação específica daquilo que cada pessoa vai  utilizar.

Dificilmente poderia ser chamado de taxa, teria de ser imposto. Isso juridicamente

falando,  em tese,  poderia  favorecer  condições  para  as  empresas  questionarem o

Estado.

No entanto, voto favoravelmente ao projeto por entender que essas mineradoras

têm destruído nosso meio ambiente. Não deviam arrancar nada do nosso solo. Elas

prejudicam muito mais que beneficiam. Sou uma admiradora do trabalho do Deputado

Sávio, que é estudioso e apaixonado, mas, nesse caso, sei que está, em parte, um

tanto quanto equivocado. Claro, em parte, acho que ele tem razão. O Estado precisa

fazer cobranças a esse setor, deve haver exigências para que retorne à sociedade

benefícios que façam frente ao mal que essas mineradoras têm produzido. É lógico

que há as riquezas, nem tudo é ruim, mas é preciso que haja exigências para que

deem retorno à população.  Eles colocam buracos para tudo quanto é lado, furam

nosso subsolo. Usam por anos mecanismos que deterioram nosso solo, que depois

não serve para mais nada.

Muitos utilizam até produtos químicos, que contaminam nosso solo. Particularmente

acho que eles têm que pagar impostos, e altíssimos, pelo prejuízo que trazem ao
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meio  ambiente.  Mas  entendo  que  a  carga  tributária  no  nosso  país  é  muito  alta,

Deputado Sávio Souza Cruz, é preciso desonerar. Como eles nunca pagaram pelos

buracos e pelos estragos que fazem, creio que é preciso haver uma regulamentação

do setor.  Portanto,  acho que,  em parte,  realmente  V.  Exa.  tem  razão,  e  as  suas

emendas procedem.

Quanto à questão jurídica, também acho que procede a sua colocação. Creio que o

Estado pode ter um problema depois dessa votação, inclusive ser arguido na Justiça,

e provavelmente a empresa ganharia. Mas voto para que realmente eles possam ter

sua parcela de responsabilidade, que haja regulação do setor,  porque estão muito

soltos,  e  o  Estado  precisa  realmente  arrecadar.  Prefiro  que  as  mineradoras,  que

nunca  contribuíram,  paguem  uma  taxa  a  que  se  cobre  taxa  de  incêndio  de

comerciante, taxas do povo mais pobre, mais simples e mais humilde, que já não

aguenta mais a carga tributária, que não tem seus resultados como deveria. Prefiro

que as empresas mineradoras paguem ao povo ter que pagar.

O Deputado Sávio  Souza Cruz*  -  Se V.  Exa.  prefere  que paguem,  deveríamos

encontrar uma cobrança constitucional, do contrário não pagarão. Devemos lembrar

que o setor mineral responde por 30% do PIB neste Estado. Se tirássemos de Minas

Gerais  a  atividade minerária,  o PIB mineral,  no  “ranking”  dos Estados  brasileiros,

Minas Gerais cairia do 3º para o 14º lugar. Isso mostra a importância da atividade

minerária. Já tive oportunidade de responder ao Deputado Alencar da Silveira Jr. e

mostrar  que  os  Municípios  de  maior  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  são  os

mineradores. Tenho absoluta concordância com isso, e comecei minha fala dizendo

que  hoje  a  contribuição  das  minerações  está  aquém  da  sua  pujança,  da  sua

capacidade de contribuir. Mas acho que deveríamos regulamentar esse potencial de

contribuição nos termos estritos da Constituição, até porque fora desses limites não

há como prosperar.

Quero ouvir, com muita alegria, o aparte do Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Sávio Souza Cruz, os

argumentos de V.  Exa. são irretocáveis.  Tem toda razão naquilo  que menciona. A

solução no marco legal do nosso país é estabelecermos um novo marco regulatório

do minério, estabelecendo critérios claros para a CFEM. Sem dúvida alguma, essa é
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a  solução  juridicamente  correta.  Na  verdade  V.  Exa.  dá  uma  aula  de  direito

constitucional, de prerrogativas, que não há como sequer sermos contrários. O que

posso compreender é que a forma que o Estado de Minas Gerais encontrou é um

paliativo. Como paliativo, vou até votar favoravelmente, mas compreendendo que é

um paliativo, cheio de imperfeições. Como, por exemplo, o Estado vai cobrar uma

taxa,  e  o  principal  ente,  o  Município,  onde  é  extraída  a  mineração,  não  terá

participação nessa taxa?

Até porque a emenda que apresentamos em 1º turno, para distribuir o resultado

dessa taxação com os Municípios, infelizmente caiu em Plenário. Outra emenda que

seria  importante,  referente  ao  fundo  social  do  minério  nessa  taxa,  também  caiu.

Espero que agora, em 2º turno, possamos pelo menos aprovar a emenda assinada

pelo Colégio de Líderes, que isenta a região da Sudene, o Norte de Minas, o Vale do

Jequitinhonha, que ainda não têm a mineração em atividade, mas que vão iniciá-la. É

um  processo importante  para  a  industrialização  dessa importante  parte  do  nosso

Estado. Que possamos aprovar essa emenda, isentando essa região do pagamento,

como uma forma de fomento.

Quero parabenizar V. Exa. Confesso que juridicamente eu votaria contra a taxa,

mas votarei favoravelmente porque a considero um paliativo e, como tal, acho que

Minas Gerais deve aproveitar. Mas faço a defesa aqui também da emenda assinada

pelo Colégio de Líderes, para que isente pelo menos o Norte de Minas, o Vale do

Jequitinhonha e a região da Sudene da imposição dessa taxa. Como sempre, V. Exa.

dá uma aula de direito constitucional e direito minerário.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Carlin Moura. Temo que,

paliativo ou não, definitivo ou não, fora da Constituição não há solução possível a ser

encontrada por  esta  Casa.  Queria  lembrar  que realizamos uma audiência  pública

para discutir esse assunto, quando o representante da OAB e o professor de Direito

Constitucional  da  UFMG,  Luiz  Carlos,  presentes,  foram  unânimes  em  atestar  a

inconstitucionalidade da taxa da forma como foi buscada. Quero concordar com o

Deputado Adelmo, e já falei isso algumas vezes, porque parece que, com o choque

de  gestão,  o  déficit  zero,  o  PIB  da  China,  Minas  quebrou.  Agora  o  governo,  a

Secretaria de Fazenda, olha para o cidadão mineiro e só vê um cifrão na testa. É
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necessário buscar esse recurso de qualquer forma, de forma constitucional ou não,

legal ou não, jurídica ou não, mas é preciso tapar os buracos. O Deputado Carlin

Moura menciona uma emenda que torna o projeto um pouco menos ruim no mérito,

não sana a inconstitucionalidade, quando exclui da cobrança da taxa a Área Mineira

da Sudene, num trabalho brilhante do Deputado Paulo Guedes. Temos, no Norte de

Minas, uma fronteira mineral potencial,  mas uma fronteira mineral com minério de

baixo teor, de 20% a 29%, minério,  portanto, de baixo valor agregável, ainda com

uma logística absolutamente deficiente, sendo a economicidade do aproveitamento

desse jazimento muito difícil. Então, se ainda vier a ser onerada com mais essa taxa,

a expectativa que existe em boa parte no Norte de Minas, de que lá se abre uma

nova fronteira mineral em benefício dos mineiros das gerais, seria sepultada, adiando

esse sonho talvez por décadas.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Sávio,  inicialmente  eu  o

parabenizo  por  discorrer  sobre  tão  importante  tema.  Faço  coro  com  o  Deputado

Carlin Moura, dizendo que precisamos aprovar o marco regulatório da mineração no

Brasil urgentemente, criar a Agência Nacional de Mineração, a exemplo da Agência

Nacional  de  Petróleo,  criar  o Conselho Nacional  de Mineração,  lutarmos por  uma

CFEM. Quero dizer-lhe que votarei favoravelmente à taxa e também à emenda do

nosso colega Paulo Guedes, do Norte de Minas, que está isentando a nova fronteira

mineral.  Estima-se  que  hoje  mais  de  70%  das  reservas  de  Minas,  dos

30.000.000.000t,  20.000.000.000t,  estão  no  Norte  de  Minas  e  no  Jequitinhonha.

Então essas discussões de constitucionalidade ou não, assim como ocorreu no Pará,

que  até  aprovou  ontem  uma  taxa  de  6,2%...  E  será  questionada  a

constitucionalidade? V. Exa. está dando um alerta, mas, enquanto o governo federal

não regulamenta a mineração, enquanto a Lei Kandir  não é revista, é preciso que

seja assim. Minas exporta o quê? Mineiros e minério. Então temos realmente de ver

isso  com  carinho.  Parabenizo  V.  Exa.  Pela  explanação  aqui  hoje.  Parabéns,

Deputado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Obrigado, Deputado. Só queria lembrar, Deputado

Carlin Moura, que um dos poucos questionamentos a que o governo respondeu, na

diligência  que lhe  foi  encaminhada,  foi  quando  consultei  se,  no  entendimento  do
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governo, poderiam também a União e os Municípios criar taxas semelhantes. Eles

responderam que achavam que sim.  Então,  se  isso prosperar,  os  Municípios  vão

certamente criar sua taxa. Não sei se o setor vai sobreviver, sobretudo quando houver

a revogação da Lei Kandir e a regulamentação da CFEM. Ouço, com muita alegria, o

Deputado Rogério Correia, que pretende fazer um aparte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Sávio Souza Cruz, o aparte é

rápido, porque me resta apenas 1 minuto. A pergunta que faço a V. Exa., que estudou

o projeto a fundo, é se o governo orienta, diz ou pelo menos insinua onde gastará os

recursos dessa nova taxa. Isso está contido no projeto? Porque aprovamos - eu não e

V.  Exa.  também  não,  mas  a  maioria  da  Casa  -  um  empréstimo  de

R$7.000.000.000,00  para  o  governo.  Comprovamos  que  uma  parte  vai  para  a

Andrade Gutierrez, a fim de pagar os dividendos que estão no acordo de acionistas,

mas,  quanto  ao  restante,  não  conseguimos  saber  onde  esse  empréstimo  será

efetivamente gasto. Também não sei para onde irá o recurso da taxa. Como posso

aprovar uma taxa que aumenta agora na questão minerária, embora as mineradoras

mereçam muito mais do que está sendo cobrado, e não tenho dúvida em relação a

isso, mas aqui tem também aumento de taxas de segurança pública. Há várias outras

taxas e outros aumentos. Para que isso? Para pagar o choque de gestão? Para fazer

o quê? Não temos convicção para dar ao governo mais recursos sem que, de fato,

haja  planejamento  real  de  gastos  com  a  sociedade.  É  isso  o  que  me  torna

desconfiado para votar um projeto como esse. Não vejo e não tenho segurança de

que o governo gastará na área social. Não fez isso em oito anos, e acho que não o

fará agora.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Solicito mais 1 minuto, Sr. Presidente, para que

possa  responder  ao  Deputado  Rogério  Correia.  Deputado,  decepcionarei  V.  Exa.

Como  se  trata  de  uma  taxa,  o  governo  tem  de  sustentar  que  ela  está  apenas

indenizando o seu custo de fiscalização. O governo disse genericamente que gastará

tantos milhões com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sem dizer como. Ele

não pode dizer que usará essa verba para pagar a servidor, para melhorar a saúde,

porque ele tem de sustentar a tese, já que insiste que se trata de uma taxa e que está

apenas  indenizando  seus  custos  ao  exercê-la.  Por  isso  ela  não  tem  capacidade
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alguma de fazer qualquer melhoramento, sobretudo na área social, porque não pode

gerar excedente.  O governo não pode afirmar e não afirma. Só não foi capaz de

mandar a memória de cálculo, o motivo da necessidade. Como uma mina que produz

R$20.000.000,00 pode custar R$40.000.000,00 para ser fiscalizada em um ano? Se a

produção  aumentar  e  passar  para  R$30.000.000,00,  o  governo  precisará  de

R$60.000.000,00 para fiscalizá-la. Essa é a triste resposta a V. Exa. O governo não

pode usar os recursos em nenhum setor social.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Se me permite, gostaria de dizer que,

com a sua explicação, parece a situação da taxa de incêndio. Realizamos audiência

pública  a  meu pedido  e  descobrimos  que  a  taxa  não  está  sendo  utilizada  como

deveria,  ela  que foi  criada  pelo  Governador  Aécio  Neves.  Felizmente,  com  muito

embate,  não permitimos que fosse uma taxa cobrada em residências.  Hoje ela é

cobrada apenas do comércio e da indústria. Mas descobrimos que os recursos que

deveriam ser utilizados para equipar o Corpo de Bombeiros não foram aplicados. De

fato, foi para o caixa único do Estado, e não se prestaram contas. Votar uma taxa

sem  ter  a  segurança  de  que  o  governo  usará  os  recursos  para  a  finalidade

estabelecida é uma temeridade.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Presidente e aos Deputados que me

ouviram. Concluo mais uma vez apelando para que não ultrapassemos os limites da

Constituição  criando  um  instrumento  que  seguramente  dará  desgosto  ao  setor

mineral, aos mineiros e sobretudo ao governo, especialmente quando a matéria for

declarada inconstitucional, como resultado de uma Adin que certamente virá. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.445/2011

Acrescente-se onde convier:

Art. … - Ficam isentas da taxa a que se refere o art. 1º as atividades de pesquisa,

lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários realizadas na área mineira

da Sudene.
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Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Colégio de Líderes

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão,  foi  apresentada ao projeto uma emenda do Colégio de

Líderes, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno,  será submetida a votação independentemente de parecer.  Em votação,  o

projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto

“sim”.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto

“sim”.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 Deputados. Votaram “não”

10 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas. Em

votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.445/2011 na

forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria de registrar que o meu voto

foi “não” pelo fato de o projeto não ter consistência constitucional.
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O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero fazer um agradecimento a todos

os Deputados e ao Colégio de Líderes, que atendeu a nossa solicitação de colocar a

Emenda nº 2 como de fundamental importância, por vários motivos. Um deles é que a

área mineira  da  Sudene,  que  é  rica  em minério,  ainda  não tem nenhum tipo  de

exploração. Com a aprovação dessa taxa, pelo fato de o minério ser de baixo teor, a

exploração  se  torna  praticamente  inviável.  Com  a  aprovação  dessa  emenda

isentando nossa região da referida taxa, a exploração se torna viável, porque quem

for para essa área não terá que efetuar esse pagamento. Sabemos dos problemas e

das consequências que a exploração de minério pode causar, sabemos que ainda

devemos dialogar muito com o movimento social e fazer várias audiências públicas

na nossa região. Entretanto, quero deixar claro que estamos dando aqui hoje uma

grande  contribuição  para  o  Norte  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  os  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri. Não se trata apenas do minério de ferro, mas de toda a

exploração mineral que possa surgir no Norte de Minas, inclusive a do ouro e de

outros minérios. Por isso, a retirada da abrangência da área mineira da Sudene na

cobrança dessa taxa é de fundamental importância para o equilíbrio regional, gerando

oportunidades para o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri,

que  também  tem  um  subsolo  rico,  com  muito  minério  até  hoje  inexplorado.  A

aprovação da emenda que suprime essa cobrança é mais um incentivo para que o

Norte de Minas atraia mais empresas para investirem na região. Fica aqui o nosso

agradecimento ao Presidente, ao Colégio de Líderes e a todos os Deputados que

votaram favoravelmente à Emenda nº 2. Muito obrigado.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  crendo  que  possa  haver

imperfeições no projeto, mas, ao mesmo tempo, algum ganho para Minas Gerais, o

meu voto será sempre favorável no que tange a trazermos investimentos para Minas

e mantermos aqui tudo aquilo que pudermos, pela grande extração mineral que é

feita  no  nosso  Estado.  Aliás,  só  o  nosso  Estado  de  Minas  Gerais  sozinho  é

responsável por mais de 60% de toda a produção mineral no País. No entanto, o que

recebemos de retorno disso é praticamente nada. Esta aí o DNPM para confirmar

isso. Aliás, o DNPM estava com um prédio caindo no alto da Avenida Afonso Pena.
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Foi uma loucura para conseguir recurso para reformar aquele prédio, que estava para

ser interditado. Por quê? Porque Minas Gerais dá a sua grande contribuição com um

produto que, conforme alguém já disse com muita sabedoria, não tem segunda safra.

O resultado ou o retorno disso é praticamente nenhum. Aproveitando a oportundade,

Sr. Presidente, queria destacar uma notinha que o jornal “O Tempo” traz hoje sobre a

nossa reunião de anteontem e gostaria que V. Exa. a ouvisse. Ela começa com a

seguinte expressão: (- Lê:) “Casamento. Deputado tenta comover colegas. Durante a

discussão  de  um  dos  projetos  que  autoriza  o  governo  de  Minas  a  contrair

empréstimos  internacionais,  anteontem,  o  Deputado  Estadual  Vanderlei  Miranda

pediu  a  palavra  para  anunciar  que  completava  36  anos  de  casamento  e  pedir

agilidade nas votações:  'Gostaria  de me encontrar com a minha mulher antes  da

meia-noite'.”.  É  claro  que  não  queria  que  o  dia  virasse  sem  estar  com  ela,

principalmente para parabenizarmos um ao outro, já que tivemos um dia bastante

corrido. “Adelmo Carneiro Leão, do PT, parabenizou o colega, mas não se mostrou

comovido.  'Eu  não abriria  mão de  defender  essas  minhas  convicções  nem  pelas

pessoas mais próximas', alfinetou o petista. A plenária se estendeu até o início da

madrugada”.  Gostaria  de  tecer  dois  comentários  sobre  essa  nota.  Primeiro,  o

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que é sempre muito cavalheiro, coerente, educado

e respeitoso com os colegas, fez essa declaração naquela noite de anteontem e o

curioso é que, logo depois de sua fala, ausentou-se do Plenário. Quer dizer, não ficou

até o final da reunião. Segundo, a questão de trocar ou não aqui uma coisa pela outra

é de valor.  Talvez a nossa interpretação de valores não seja a mesma. Por  isso,

comentou dessa forma, o que até me estranhou muito porque o Deputado é sempre

elegante  e  muito  educado  para  com  todos  nós.  Ao  ouvir  esse  comentário,

sinceramente não me senti  elogiado, mas, de certa forma, ofendido, uma vez que

estava sendo considerado que eu estava propondo uma troca que, no entender dele -

e entendimento é algo subjetivo e muito pessoal -, não a faria. Portanto fica aqui só

um registro para que não haja mal-entendido ao que propus aos colegas naquele

momento. Acredito eu que qualquer um aqui que tivesse o privilégio de completar 36

anos de casado pediria o mesmo – aliás, se não pediria, de alguma forma, procuraria

valorizar esses 36 anos de convivência. Muito obrigado.
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Questões de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Primeiramente, gostaria de dizer que, se a

minha fala tem qualquer conteúdo de ofensa e desrespeito e toca negativamente no

coração do meu colega Vanderlei Miranda, quero pedir-lhe publicamente desculpas.

Não vim aqui para tratar da questão nesse contexto. Estávamos discutindo assuntos

de alta relevância para Minas. Sei que as questões do coração também são valorosas

e importantes. Naquele momento, explicitei uma posição daquilo que estava sendo

chamado para debater. E, se mais tempo não fiquei, não medi. Sinceramente não me

vigiei  para dizer  se eu estava ou não.  Por  isso não posso desmentir  o Deputado

Vanderlei Miranda neste momento. Se menos tempo fiquei, é porque, no momento

seguinte, não considerei relevante o que seria votado. Ficar aqui por ficar também

não me motiva e não é minha razão de estar neste Plenário. As pessoas que me

conhecem  sabem  que  gosto  de  ficar  onde  o  debate,  a  discussão,  as  reflexões

possam nos levar mais longe e é por isso que estou ficando aqui também, Deputado

Vanderlei Miranda. V. Exa. me toca, me chama atenção e me provoca no sentido mais

positivo.  Hoje  mesmo tive  a  oportunidade  de  falar  sobre  essa  situação  para  um

colega  nosso  e  até  lhe  perguntei  se  a  maneira  como me expressei  naquele  dia

ofendeu  o  Deputado,  porque,  se  o  tiver  ofendido,  irei  à  tribuna  para  lhe  pedir

desculpas. No entanto, as minhas convicções do meu dever de estar aqui me levaram

naquele  momento  àquela  reflexão,  pois  o  que disse  não  foi  para  ofendê-lo,  para

desqualificá-lo, nem mesmo para publicar uma nota no jornal. Estou sabendo dessa

informação neste momento por V. Exa., pois normalmente também não leio as notas

de jornal que tratam dessas relações. Para finalizar, gostaria de dizer que estou aqui

há um bom tempo com valorosos Deputados e certamente temos muitas diferenças.

Porém, muitos dos Deputados que estão aqui sentados sabem da intensidade das

nossas diferenças e sabem que, na mesma dimensão, temos uma relação de carinho,

de respeito e de afeto, e não renuncio a essa condição. Agora, em função dessas

relações,  também  não  renuncio  aos  princípios  ideológicos  que  tenho  para  me

conduzir  e para me colocar aqui.  Considero, Presidente - e aqui quero fazer uma

revelação que tenho feito a vários Deputados –, o Parlamento mineiro extraordinário.

Considerando  as  Câmaras  de  Vereadores,  esta  Assembleia,  as  assembleias
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estaduais,  as  assembleia  nacionais,  com  todos  os  defeitos  que  temos,  o  Poder

Legislativo é o melhor dos poderes. É o mais aberto, o mais democrático, é o mais

plural e é o que contém mais diferenças. Não gostaria de estar em um lugar onde

somos todos iguais e pensamos da mesma maneira. Estou aqui com alegria e com

muita inquietude, porque tem muita coisa realmente que gostaria que fosse diferente

e tenho a convicção de que poderia sê-lo, poderia ser melhor. No entanto, também

estou aqui para dizer uma coisa. Contardo Calligaris fala sobre os princípios - e, até

para não esquecer, coloquei no bolso - do fundamentalismo. Saibam que tenho muita

convicção disso que ele escreveu. Acho que o fundamentalismo tem sentido quando

o fundamentalista defende as suas ideias para si e identifica-se com ela. Existe muito

fundamentalismo retórico, daqueles que querem que os outros façam o que ele não

dá conta de fazer, embora, retoricamente pregue. Não é isso? Tenho pelejado para

que possamos promover, valorizar,  dignificar as diferenças que constituirmos aqui.

Diferenças religiosas, de convicções políticas, de ações de governo. Para encerrar,

gostaria de dizer que, por maior que seja a minha convicção aqui,  às vezes tento

fazer o convencimento para vocês, mas, de maneira alguma, por tudo que acredito na

minha vida, quero que isso seja algo de imposição, de constrangimento, de diminuir a

dignidade e a grandeza dos meus colegas. Então quero mais uma vez desejar um

feliz  Natal  a  vocês todos e todas e dizer  que,  com todos os defeitos  que temos,

aqueles que possam magoar e levar ressentimentos aos meus colegas, mais uma

vez me desculpem. Mas  com todos  os  defeitos  que temos,  vamos conduzir  esta

Assembleia como ela merece: digna e valorosa, como o espaço mais democrático e

plural do nosso Estado brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, apenas gostaria de dizer ao nobre

Deputado Adelmo Carneiro Leão que o seu pedido de desculpas está aceito. Sei que

não é o perfil dele. Sempre o respeitei pela sua postura nesta Casa e estranhei muito

o fato de as palavras terem sido colocadas daquela forma. Porém, mantendo sempre

essa boa e fraterna convivência, não poderia fazer outra coisa, se não, desculpá-lo.

Diria até mais que desculpá-lo, perdoar-lhe, pois acredito que seria até mais nobre.

O  Sr.  Presidente  -  Momentos  como  este  engrandecem  o  Legislativo  mineiro.

Parabéns, Deputados.
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O Deputado Ulysses Gomes - Pela ordem, Sr. Presidente. Tive de sair rapidamente

após  a  votação  da  PEC  para  abrirmos  a  reunião  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, mas não poderia deixar passar esta oportunidade de agradecer a todos

os  parlamentares  pelo  empenho  e,  obviamente,  por  acreditar  que  a  Proposta  de

Emenda  à  Constituição  nº  8  moralizará  e  sinalizará  para  a  sociedade  mineira  o

exemplo que é o nosso trabalho.  Muito obrigado a todos os parlamentares, e fica

aberto o espaço para melhorarmos a proposta para a votação em 2º turno. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.726/2011,

da Mesa da Assembleia, que institui a Política de Acessibilidade para a Pessoa com

Deficiência ou Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Mesa da Assembleia opina

pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À  Mesa  da

Assembleia.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  18/2011,  do

Governador  do  Estado,  que  cria  a  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA - e, altera a Lei Complementar nº 90,

de 12/1/2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço. A Comissão

de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2011

Acrescente-se ao art. 3º o inciso XVIII:

“Art. 3º - …

(…)

XVIII - planejar, coordenar, controlar, regular, fiscalizar, monitorar e avaliar as ações

relativas a transporte na Região Metropolitana do Vale do Aço.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Gustavo Valadares
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma emenda  do  Deputado

Gustavo Valadares, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, será submetida a votação independentemente de parecer.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Peço ao Presidente que faça a leitura da emenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à leitura da

Emenda nº 2.

O  Sr.  Secretário  (Deputado  Carlos  Henrique)  -  (-  Lê  a  Emenda  nº  2,  que  foi

publicada nesta edição.).

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255,

do  Regimento  Interno.  A fim  de  proceder  a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não  registraram

presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  Em  votação,  o  projeto,  salvo

emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

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

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique

- Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas -  Sargento  Rodrigues  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Deputado Délio Malheiros - Mais um voto deste Deputado, Sr. Presidente.

O Deputado Bonifácio Mourão - Voto “sim”, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 55 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda

nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

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

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier -

José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 55 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

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

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Gilberto  Abramo -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram “sim” 55 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de  Lei  Complementar  nº  18/2011  com  as  Emendas  nºs  1  e  2.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  22/2011,  do

Governador  do Estado,  que altera  a Lei  Complementar  nº  64,  de  25/3/2002,  que

institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no painel que o

façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo emendas. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier -

José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 53 Deputados. Não houve voto contrário. Houve 1

voto  em  branco.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 22/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Prosseguimento  da

discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.229/2011, do Deputado Ivair Nogueira,

que  dispõe  sobre  condições  de  sepultamento  no  Estado,  em  atendimento  às

diretrizes  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Conama  -,  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão  de  Meio  Ambiente  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente.

Continua em discussão, o projeto. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1.  As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.229/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 252/2011, do Deputado Elismar Prado,

que dispõe sobre a renegociação da dívida de Municípios e de servidores com o

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipsemg.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 252/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 264/2011, do Deputado Fred Costa,

que acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
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turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  264/2011  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 444/2011, do Deputado Célio Moreira,

que altera a Lei nº 19.095, de 2/8/2010, que disciplina o "marketing" direto ativo e cria

lista pública de consumidores para o fim que menciona. A Comissão de Defesa do

Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 444/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 558/2011, do Deputado Fred Costa,

que dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher

no Estado. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 558/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 692/2011, do Deputado Arlen Santiago,

que dispõe sobre a afixação, nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e

de  nível  médio,  de  informações  sobre  os  números  de  telefones  de  serviços  de

emergência. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 692/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em 2º turno, do Projeto de Lei nº  1.283/2011,  do Deputado Gustavo
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Valadares, que altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, e dá outras providências. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para

discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, na verdade, minha discussão poderia ser

feita no momento do encaminhamento de votação. No entanto, eu queria falar um

pouco  antes  do  processo  de  votação,  apenas  para  alertar  os  Deputados,  pois

estamos  votando  um  artigo,  que,  mais  uma  vez,  é  um  artigo  de  espantar  e  de

afugentar as pessoas que querem investir no Estado de Minas Gerais. A Secretaria

de Fazenda insiste em cobrar IPVA de proprietários de aviões, aeronaves, barcos,

canoas e jerico também. Em 2003, aprovamos essa taxa, e eu cansei de alertar que o

governo estava criando mais uma taxa para não receber nada, porque ele não teria

como aplicar e receber esse IPVA de aeronaves e de barcos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, agora volta a mesma coisa, de forma diferenciada.

Geralmente todas as pessoas que têm um barco maior e uma aeronave têm seguro.

O governo está exigindo das seguradoras que comuniquem à Secretaria de Fazenda

o bem segurado. Em cima do valor do bem segurado, você tem de pagar o IPVA de

4%. O que acontecerá em Minas Gerais? Nosso Estado tem a maior quantidade de

aeroportos  em  funcionamento.  Em  quase  todos  os  cantos,  o  governo  investiu;

implantou um aeroporto aqui e outro ali.  Temos todos esses aeroportos, mas não

teremos  aeronaves,  porque ninguém vai  registrar  aeronaves  no Estado de Minas

Gerais, já que terá de pagar 4% de imposto.

O governo  está  investindo em  Confins.  Qual  empresa instalará  e  registrará  em

Confins suas aeronaves para pagar  4% sobre o valor  segurado dessa aeronave?

Estou fazendo esse alerta,  porque essas coisas passam desapercebidas por nós.

Nos governos, às vezes há algumas cabeças pensantes que querem e acham que

vão receber, que vão criar mecanismos de arrecadação, numa ilusão total. Entre criar

a tributação e a arrecadação, às vezes a distância é grande. Estou alertando para

isso, porque talvez pudéssemos fazer uma votação destacada ou alguma outra coisa.

Estou apenas alertando o Estado de que esse projeto é um equívoco. Cobrança de

IPVA de aeronaves e barcos é um equívoco, é uma forma de afugentar as pessoas
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que querem investir em Minas Gerais.

Fica  meu  alerta  principalmente  para  a  base  de  governo.  O  governo  tem  feito

campanhas, buscado fórmulas para melhorar o Aeroporto de Confins, a fim de trazer

empresas para esse aeroporto, como a Gol. A Azul está chegando. Amanhã todas

terão ido embora. Irão para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo,

para Goiás, para Mato Grosso. Apenas mudarão de endereço. O que acontecerá?

Quando  forem  levantados  os  dados  estatísticos  de  Minas,  perceberão  que  este

Estado tem a maior quantidade de aeroportos, mas não possui aviões, que estarão

todos fora de Minas Gerais.

Deixo aqui esse meu alerta. Isso não ocorre apenas com os aviões, mas também

com os barcos. Nossos companheiros, como os Deputados Ivair Nogueira e Alencar

da Silveira Jr., que têm aqueles barcões na Várzea das Flores, terão de pagar IPVA

para o Anastasia. Acho que é um equívoco o que o governo está querendo. Na hora

em que o governo começar a ter dificuldades, que as empresas começarem a tirar as

aeronaves do Aeroporto de Confins, do Goianá e de outros lugares, como de Montes

Claros – não é, Arlen Santiago? -, o qual tem recebido grandes investimentos, não vai

haver aeronaves, porque ninguém vai pagar 4% de IPVA.

Alerto, mais uma vez, sobre o que vai acontecer em Minas Gerais. Se Deus quiser,

em três ou quatro meses, vamos recuar e resolver essa situação, porque infelizmente

esse é mais um mecanismo de esvaziamento dos investimentos em Minas Gerais.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Votarei favoravelmente porque é preciso pagar mesmo,

porque creio ser necessário cuidar de nossos rios. Essas embarcações têm de ser

taxadas. Deputado Antônio Júlio, que respeito tanto, com o qual concordo em grande

parte de suas colocações, acho que a proposta deveria ser acompanhada também da

exigência de uma fiscalização dos nossos rios. É impressionante como as pessoas

estão  explorando  barcas  e  os  nossos  rios,  e  ninguém  fiscaliza.  A União  não  se

responsabiliza, o Estado não se responsabiliza, o Município não se responsabiliza.

Estive em Manga, juntamente com o Deputado Paulo Guedes, quando percebemos

o absurdo como o consumidor é desrespeitado. O Prefeito é dono de uma barca, o

Presidente da Câmara é dono de outra. A União se eximiu da responsabilidade de
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fiscalizar, assim como o Estado. Já falei de Manga, aqui não tem ninguém com medo

de falar a verdade. Se tiver de falar a verdade, falaremos. É um absurdo, porque o

povo fica à mercê desse tipo de coisa. A União, o Estado e o Município, todos se

eximiram  -  e  há  declaração  num  procedimento  do  Ministério  Público  -  da

responsabilidade de fiscalizar. A Capitania dos Portos diz também que não é ela que

fiscaliza. Creio que deveria não só cobrar, mas também haver a preocupação quanto

à responsabilidade do Estado de fiscalizar.

Porque há pessoas morrendo nas embarcações, e o consumidor está sofrendo,

porque decidem a tarifa do jeito que bem entendem, ao preço público – na verdade

nem é tarifa. E qual foi a planilha? Como se chegou a esse preço? De que forma se

calcula  essa  cobrança  da  consumidora  e  do  consumidor?  O  que  é  pior,  vocês

acreditam que se você é do partido oposto ao Prefeito que estiver naquela localidade

ou de quem estiver exercendo aquele trabalho na embarcação, dão ao luxo de dizer

que vão levar quem quiserem na embarcação.

Foi engraçado que chegou uma pessoa ligada ao Deputado Paulo Guedes, e o

dono da barca viu que ele estava chegando para pegar a embarcação. Se ele não

usasse a embarcação, teria que dar uma volta de 600km. E o dono da barca disse

para ele ir a pé. E fica rindo e zombando das pessoas. Nunca vi um consumidor ser

tão desrespeitado como no Norte de Minas, na terra do Deputado Paulo Guedes.

Então  votarei  favoravelmente,  acho  que  é  bom e  importante  pagar  a  taxa  sim.

Quem  tem  um  barcão  grande  pode  pagar,  o  duro  é  ficar  cobrando  dos  pobres

coitados que não têm condições de pagar energia elétrica. Cobram um absurdo para

uma energia de péssima qualidade. O duro são os pobres que estão pagando tarifa

de energia e não conseguem nem tomar banho direito. Muitas mães deixam de tomar

banho para que seus filhos possam tomar banho. Elas deixam de tomar um banho na

água quente, de ligar uma energia. Esses pobres estão sofridos. Mas quem tem um

barco grande tem mais é que pagar mesmo. Pode pagar, deve pagar. E o Estado

deveria fiscalizar, para que esse dinheiro fosse investido em fiscalização, para que

não venham a ser decepadas pernas de crianças e adolescentes, por gente de “jet

ski”, que nem a Marinha fiscaliza, ninguém fiscaliza. O pessoal enche a cara e vai

para  os  nossos  lagos,  para  os  nossos  rios,  atropelar,  matar,  causar  acidentes.  A
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Marinha não fiscaliza, o governo estadual não fiscaliza, o governo federal também

não. Que não pensem só em cobrar.

Vou dar meu voto de confiança e votar favoravelmente, mas vamos fiscalizar para

que esse recurso não seja igual à taxa de incêndio, um absurdo. O comerciante já

tem uma carga tributária altíssima. Tem que se pagar uma taxa e, na verdade, depois

vemos  que  Araguari  não  tem  o  efetivo  de  Corpo  de  Bombeiros  que  precisa,

Uberlândia não tem Samu, e por aí afora. Paga-se muito, mas tem que haver retorno.

Paga-se como se estivéssemos no Primeiro Mundo, e tem-se o serviço de terceiro,

quinto, seja lá qual colocação.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr.  Presidente, vou contar a V. Exa. o que

acontecerá. Quando a Deputada Liza Prado fala, vejo que encarnou o irmão dela. Ele

foi para Brasília, mas ela está falando agora a mesma coisa que ele falava da conta

de luz, com as mesmas palavras. Estudou bem, Deputada, V. Exa. está bem.

Acho que tem que se pagar mesmo. Sabe quem vai pagar esse imposto ou IPVA de

barco? Só os grandes barcos de Furnas. O Deputado Ivair Nogueira, que foi citado e

tem barco, fulano e beltrano, o Deputado Perrella, o Deputado Alencar da Silveira Jr.,

que tem uma canoa, um pedalinho em que ando. Quero só lembrar a V. Exa. que aqui

não se faz seguro, Sr. Presidente, o governo do Estado está enganado com isso. Está

achando que se faz seguro, e não se faz, Deputado João Leite. Ninguém faz seguro

de barco pequeno. Acho que foram ao Rio de Janeiro e buscaram isso, porque lá há

barcos caros,  que têm que ser  assegurados.  Aqui  não há.  O barco do Deputado

Gustavo Valadares no Rio com certeza tem seguro, aqui os barcos não têm. Estão

colocando coisas, e não haverá como fiscalizar. Isso primeiro; segundo, o avião. E

não temos nenhum barco na capitania aqui, só lá em Pirapora. É fácil olhar quem é

registrado lá, mas a grande maioria é no Espírito Santo.

Vamos perder. A Líder Taxi Aéreo, do Zé Afonso, vai para São Paulo porque lá não

precisa pagar taxa. As operadoras não estarão aqui pagando ICMS. Se o governo

está achando que vai arrecadar com isso, ele perderá. Não teremos a sede da Líder

aqui.  Tenho  certeza  de  que  não  teremos  uma aeronave  dessa  empresa  aqui.  O
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seguro  também  será  feito  em  São  Paulo,  e  acabou.  Não  há  como  cobrar  de

aeronaves que não têm seguro. A equipe do governo que está tentando arrecadar

deixará isso para lá. Não há como fazer algo.

Na oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma solicitação a este Plenário,

que tem compromisso com o povo mineiro. O Célio Moreira garantiu que votará a

minha emenda que estabelece o pagamento do IPVA a partir do dia 15 de fevereiro,

porque, lá no Barreiro, ele sabe que quem anda de carro e não aguenta pagar o

IPTU,  a  matrícula  de  escola  e  os  uniformes  em  janeiro  só  começará  a  pagar  o

imposto a partir de fevereiro. Ele diz: “Vamos votar, vamos votar”. Por que ele está

falando isso aqui? Porque o povo do Barreiro está nos assistindo agora, e teremos o

voto do Deputado Célio Moreira para pagarem o IPVA a partir  de 15 de fevereiro.

Tenho  certeza  de  que  este  Plenário  votará  a  matéria,  tenho  certeza  de  que  o

Deputado  Célio  Moreira  votará.  O  Élcio,  da  TV Alterosa,  do  João Vítor,  ligou-me

perguntando sobre essa questão do IPVA. Disse-lhe para aguentar, porque votaremos

a proposta daqui a pouco.

Temos  outra  emenda  propondo  o  parcelamento  do  IPVA  em  oito  vezes,

principalmente para o transporte público. O óleo diesel já aumentará a passagem em

1%.  Quero  lembrar  aos  senhores  que,  com  esse  parcelamento,  não  teremos  o

referencial do aumento em janeiro. Parcelando o IPVA em oito meses, o aumento

gerará  a  próxima  tarifa  no  ano  que  vem.  Então  está  na  hora  de  votarmos  em

benefício do trabalhador que pega ônibus todos os dias.

Deputado Célio Moreira, faço um apelo a V. Exa.,  que andou muito de ônibus -

muito  lá  atrás  -  e lembrará que pagou passagem. Hoje V.  Exa.  está  andando de

caminhonete bonita. Com certeza, Deputado Célio Moreira, votaremos agora, e com o

voto de V. Exa., que vai se declarar favoravelmente a minha emenda para que a tarifa

de ônibus não suba.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Gostaria apenas de alertar os Deputados

Adalclever Lopes e Alencar da Silveira Jr.  Hoje, na parte da manhã, fiz um alerta

sobre  o cartão  American Express,  e o  repito  novamente -  a  TV Assembleia  está

transmitindo  a  reunião,  ao  vivo,  para  aproximadamente  300  cidades  mineiras  -,

dizendo que é preciso tomar cuidado com essa operadora, porque ela não manda a
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fatura  para  a  nossa  residência  e  cancela  o  cartão.  Ao  fazer  uma  compra  no

“shopping” ou no restaurante, você fica surpreso ao saber que o cartão foi bloqueado

e passa por um constrangimento. Além disso, os juros são exorbitantes. O Deputado

Jayro Lessa disse até que quebraria o seu cartão da American Express, para não

passar por um constrangimento.

Então, não pague e não compre com esse cartão, terá muita dor de cabeça, pois é

uma armadilha.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.- Já estou encerrando a minha fala, porque, para

constar na ata a fala do Deputado Célio Moreira, fica mais fácil como aparte deste

Deputado. Gostaria de agradecer e lembrar que é do cartão American - onde está o

Délio? - que se tem mais reclamações no Procon. Esta Casa deve começar a tomar

providências. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, embora os colegas me garantam

que não chegará até eles, tenho certeza de que esta reunião está sendo assistida nas

nossas  regiões  de  pesca  pelos  ribeirinhos,  por  aqueles  que  vivem  da  pesca

profissional. Sr. Presidente, talvez a pergunta desse público que, com certeza, nos

acompanha pela TV Assembleia agora, lá nas margens do São Francisco, do Rio das

Velhas e às margens dos rios que cortam o nosso Estado, onde a pesca é a fonte de

renda de muitos deles, seja a seguinte: será que essa lei chegará até nós? Será que

nos punirá com a cobrança de alguma taxa? Os colegas estão me tranquilizando. O

Deputado Gustavo Valadares acabou de me dizer que, na verdade, essa taxa será

cobrada das embarcações e veículos da aviação que têm seguro. Entretanto, se não

me falha a memória, e me corrijam se estiver errado, gostaria de lembrar que, quando

esses pescadores compram os seus motores,  eles  os  financiam. Então faço uma

interrogação que, para mim, não está respondida em primeiro momento: será que ao

financiar a compra desse motor os pescadores não são obrigados a fazer o seguro?

E, feito o seguro, não serão eles penalizados com essa taxa?

Sr. Presidente, é preciso que isso fique claro, porque essa população ribeirinha,

esses  que  vivem  da  pesca  não  podem,  definitivamente,  ser  penalizados  com
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nenhuma taxa. Faço aqui a defesa dos pescadores, pois conheço boa parte dessa

população,  já  fiz,  até  mesmo,  intervenções  a  favor  deles  nesta  Casa,  com  a

realização de audiências para tratar de seus interesses e conheço a luta desse povo

às margens principalmente  do  Rio São Francisco.  É preciso que isso fique muito

claro.  Se for  o  caso,  pedirei  a  V.  Exa.  e  apresentarei  uma emenda isentando os

pescadores  profissionais  do  pagamento  dessa taxa.  Já  estamos  na discussão do

projeto, em 2º turno, mas peço ao meu Líder de bancada, o Deputado Antônio Júlio,

que,  por  meio  do  Colégio  de  Líderes,  por  favor,  consolide  essa  proposta,

apresentando uma emenda que isente os  pescadores profissionais  do pagamento

dessa taxa.

Concedo aparte ao Deputado Paulo Guedes, Sr. Presidente, e, terminado o aparte

do Deputado Paulo Guedes, minha palavra está encerrada, pois era isso que gostaria

de registrar neste momento.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, a fala do Deputado Vanderlei Miranda é

extremamente relevante. Devemos ter  esse cuidado. Uma coisa é cobrar IPVA de

quem tem “jet ski” e lancha de luxo, mas devemos ter essa preocupação com o povo

ribeirinho, principalmente com os pescadores profissionais que vivem disso, que têm

pequenas  embarcações,  pequenas  lanchas  ou  pequenos  barcos  feitos,  em  sua

maioria, artesanalmente.

Essas pessoas vivem disso, têm renda baixa, convivem no dia a dia com o Rio São

Francisco  e  levantam hoje a  bandeira dos  projetos  de  revitalização.  De fato,  são

fiscais do rio, e não só do Rio São Francisco mas também do Rio das Velhas e dos

rios mais importantes.

Portanto, registro isso e solicito ao Deputado Rogério Correia, nosso Líder do PT, e

ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do Governo, que suspendamos a reunião

por 5 minutos para apresentarmos essa emenda assinada pelo Colégio de Líderes, a

fim de isentar o povo ribeirinho, os pescadores, as pessoas que vivem do rio, dessa

taxa.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Não gastarei 1 minuto. Estou aqui com o nosso
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assessor Carlos Navarro que nos está trazendo uma explicação. Deputado Alencar

da  Silveira  Jr.,  a  cobrança  de  barco  e  de  aeronaves  sempre  existiu.  Se  não  é

cobrado, isso se dá por falta de fiscalização do Estado. Não estamos inovando na

cobrança de imposto sobre barquinho, barco grande, lancha, avião a jato nem nave

espacial. Não há inovação de cobrança de IPVA. Quando o dono de uma lancha, de

um barquinho de popa ou de uma aeronave a jato fizer  um seguro,  o que estão

pedindo é que as seguradoras informem à Secretaria de Fazenda o valor segurado.

Repito: não há inovação de cobrança. É só isso, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  só  quero  fazer  um  registro.

Deputado Gustavo Valadares, temos de separar as situações. Realmente os barcos

pequenos... Temos de apoiar os pescadores para que nos ajudem a preservar os rios,

aqueles  pequenos  que vivem  disso.  Agora,  se  há  IPVA de  grandes  barcos  e  de

aeronaves,  é  diferente.  É  preciso  haver  uma emenda que preserve  os  pequenos

quanto a esse pagamento.  Se já  existe a lei  para cobrar,  estamos criando agora

mecanismos  para  fiscalizar,  porque  não  há  fiscalização.  Aliás,  mesmo  esse

mecanismo é muito difícil. A maioria não faz seguro. É importante que façam seguros

até  para  preservarem  as  próprias  vidas  e  o  seu  equipamento.  Logo,  temos  de

separar, Deputado Rogério Correia, nosso Líder. Deputado Gustavo Valadares, esta

Casa... Citarei uma questão pessoal. O meu marido é pescador, gosta de pescar. Por

isso conheço inúmeros pescadores.  Então não podemos generalizar.  Como disse,

eles têm de ser apoiados por lei que beneficie a família de pescadores que vivem da

pesca e que nos ajudam a preservar os rios. Eles precisam até de informação para

isso.

Portanto, faço essa ressalva de que sou totalmente contrária à cobrança de todos

os barcos de qualquer valor. Agora, quanto a grandes barcos e aeronaves, concordo

que precisam contribuir para haver maior distribuição de renda.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  20  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
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pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  gostaria  primeiramente  de

agradecer a sensibilidade de V. Exa., que, mais uma vez, demonstra o compromisso

que  tem  com  a  nossa  população,  principalmente  com os  mais  carentes,  quando

suspendeu  esta  reunião,  para  que  discutíssemos  aqui  a  possibilidade  de  uma

emenda para proteger os ribeirinhos, os nossos pescadores profissionais. Mas, com a

ajuda de colegas, como o Deputado Carlin Moura, chegamos à conclusão de que eles

já estão protegidos. Portanto, a minha exposição é para passar àqueles que estão

nos assistindo agora a tranquilidade de que já estão protegidos pelo art. 2º, inciso

XIV, da Lei nº 14.937, de 2003. O inciso XIV diz que estão isentos do pagamento

desse IPVA os proprietários de embarcação que sejam pescadores profissionais e as

utilizem em sua atividade pesqueira. Então, Sr. Presidente, os nossos companheiros

trabalhadores ribeirinhos estão protegidos em relação à cobrança desse IPVA. Mais

uma vez, muito obrigado a V. Exa. e obrigado aos colegas.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 1.283/2011. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Encerramento

O Sr.  Presidente  -  Esgotada a  hora  destinada a  esta  reunião,  a  Presidência  a

encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo

mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 16, às 9, às 14 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
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Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e

Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação -

Questão  de  ordem  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.337/2011;

discurso  do  Deputado  André  Quintão;  votação  do  projeto,  salvo  emendas  e

subemendas;  aprovação;  votação  das  Emendas  nºs  5,  6,  9  e  15  a  19  e  das

Subemendas  nº  1  às  Emendas  nºs  1,  2,  3,  4,  7,  11,  12,  13  e  14;  aprovação;

prejudicialidade das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14; votação das Emendas

nºs 8 e 10;  rejeição -  Votação,  em turno único,  do Projeto de  Lei  nº  2.556/2011;

discurso do Deputado Antônio Júlio; votação do projeto; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Resolução nº 2.695/2011; requerimento do Deputado Rogério

Correia; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução

nº  2.696/2011;  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia;  aprovação  do

requerimento  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.697/2011;

requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do requerimento - Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.249/2011; aprovação - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.291/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.336/2011; aprovação na forma do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 6 - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.353/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.390/2011; aprovação com a Emenda nº 1

-  Votação,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.444/2011;  aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.448/2011;

aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.452/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.356/2011; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.442/2011; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade

do Substitutivo nº 1; votação das Emendas nºs 2 e 3; aprovação; votação da Emenda

nº 1; rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.443/2011; votação do

projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 3 e 8

e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 5; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 5;
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votação das Emendas nºs 4, 6 e 7; rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.446/2011; discurso dos Deputados André Quintão e Antônio Júlio;  votação do

Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011;

discurso do Deputado André Quintão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas;

aprovação;  prejudicialidade  da  Emenda  nº  1;  votação  das  Emendas  nºs  2  a  10;

rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 196/2011; aprovação na forma

do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.364/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4 - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.834/2011; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.912/2011; aprovação na forma

do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.572/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 90/2011; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.061/2011;

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;  prejudicialidade  do  Substitutivo  nº  1  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.283/2011;  apresentação  do

Substitutivo nº 1; encerramento da discussão; encaminhamento do substitutivo com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.583/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011;  discurso  do  Deputado  Délio  Malheiros;

apresentação do Substitutivo nº 2; encerramento da discussão; encaminhamento do

substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.550/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.658/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,

em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.659/2011;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.660/2011; aprovação - Inexistência de

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro

Lessa -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão -



1977
____________________________________________________________________________

Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros - Duarte Bechir

- Durval Ângelo - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -

Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Leonardo

Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -

Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei Complementar nº 22/2011 e os Projetos de Lei nºs 2.391, 2.449, 2.571, 2.617 e

2.661/2011,  por  não  estarem  preenchidos  os  pressupostos  processuais  para  sua

apreciação.
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Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  40  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.450,

2.451, 2.445, 2.700, 2.701,  2.702 e 2.703/2011 sejam apreciados em último lugar,

nessa ordem. Em votação,  o requerimento.  As Deputadas e os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero apenas registrar o que já é

sabido: hoje a nossa Capital Belo Horizonte comemora 114 anos. Nós que moramos

aqui, assim como V. Exa., embora tenhamos nossas raízes no interior de Minas, ao

olharmos os registros históricos percebemos algumas questões muito interessantes.

A primeira delas é que a cidade foi muito bem-planejada. Isso ocorreu há 114 anos,

ou um pouco antes, porque estamos comemorando 114 anos da fundação da cidade.

Imagino que, se o primeiro Prefeito, Dr. Adalberto Ferraz, que foi também uns dos

engenheiros  construtores  de  Belo  Horizonte,  estivesse  aqui  atualmente,  ficaria

abismado  com o  que  se  transformou nossa cidade.  Hoje  mesmo ouvi  pelo  rádio

entrevista de uma pessoa ligada à área da cultura da cidade, em que ela exaltava o

perfil da nossa cidade, não tanto de registro histórico de preservação, como em Ouro

Preto, mas onde se misturam o novo e o antigo. Chama a atenção, Presidente, que

esta cidade foi por muito tempo elogiada por um apresentador de programa de rádio,

de cujo nome não me lembro agora, mas que abria seus programas dizendo assim:

Belo Horizonte, a mais bem traçada cidade do Brasil e a que mais buracos tem em

toda a América Latina. Eu era menino quando ele abria seus programas na rádio com

essa expressão. Passaram-se 50 anos e continuamos sendo uma bela cidade, mas a

que mais buracos tem em toda a América Latina. Por falar em traçado, o nosso é
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inspirado na cidade de Washington D.C. - Distrito de Colúmbia -, nos Estados Unidos,

com avenidas e ruas que atravessavam o Centro e iam ao distante, à época - no

século passado - Bairro Santo Antônio. Mas hoje vemos o traçado de Belo Horizonte

totalmente desconfigurado ou desfigurado, sem qualquer planejamento mais, como

foi dito por vários colegas. Há obras que acabaram de ser inauguradas e já estão

sendo totalmente quebradas, para dar lugar ao novo sistema de transporte que está

para  ser  construído  em  Belo  Horizonte.  Tudo  isso  é  resultado  da  falta  de

planejamento. Tenho certeza de que, se o fundador da cidade, o primeiro Prefeito e

um dos engenheiros construtores da cidade, Adalberto Ferraz, estivesse aqui, estaria

tremendamente decepcionado em ver a cidade que temos hoje. É lamentável que,

por  falta  de  planejamento,  tanto  dinheiro  público  esteja  sendo  jogado  fora.  Não

precisaríamos quebrar o que estamos quebrando hoje, rasgando o dinheiro público,

se tivesse havido um planejamento para a implementação dessa nova proposta de

transporte para Belo Horizonte. Mas deixo este registro, lembrando os 114 anos de

nossa bela cidade, que carinhosamente chamo de “a cidade do mais belo horizonte”.

Espero que tudo o que está sendo feito, embora à custa de muito prejuízo, possa

trazer  melhoria  para  a  nossa  cidade,  principalmente  com  relação  à  mobilidade.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.337/2011, do

Governador do Estado, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI - e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 5, 6 e 9, apresentadas por parlamentares,

e as Emendas nºs 15 a 19 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 11,

12, 13 e 14, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 8 e 10. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  prezados

telespectadores,  daqui  a  pouco  votaremos  um  projeto  que  aparentemente  passa

despercebido  pela  sociedade,  mas  que  considero  relevante.  Trata-se  de  uma

inovação  que  a  Constituição  mineira  trouxe  em  seu  art.  231,  ao  prever  no  ciclo

orçamentário,  que constou  na Constituição de 1988,  uma novidade para  o  nosso

Estado,  em  que  o  constituinte  mineiro  determinou  também  a  elaboração  de  um
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planejamento  de  médio  e  longo  prazos,  o  chamado  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI. Esse plano é uma espécie de guarda-chuva das

metas e dos objetivos estratégicos, aos quais o poder público se dispõe, em conjunto

com a sociedade, a atender a determinados objetivos em grandes áreas.

Tivemos  oportunidade  de  votar  nas  legislaturas  anteriores  o  PMDI  2007-2023.

Neste ano estamos atualizando esse planejamento até o ano de 2030. O governo do

Estado,  além  de  atualizar  e  de  estender  até  2030  esse  planejamento,  também

apresenta algumas pequenas alterações na forma de se fazer o planejamento. Nesse

PMDI atualizado, o Estado assume a ideia de redes de desenvolvimento integrado

nas várias áreas, como as da educação, da saúde, do desenvolvimento econômico e

do desenvolvimento regional. São 11 redes que servem de referência para a votação

do PPAG 2012-2015 com seus programas estruturadores, associados e especiais,

vinculados a essas redes e a essas estratégias de desenvolvimento.

Sr.  Presidente, gostaria de dizer que, na análise do PMDI, buscamos incorporar

nessas redes de desenvolvimento algumas questões que consideramos prioritárias

até  do  ponto  de  vista  civilizatório,  mas  que  não  estavam  nítidas  no  projeto

encaminhado  pelo  governo.  Essas  questões  foram  objeto  de  preocupações

constantes nos eventos institucionais realizados pela Assembleia, particularmente no

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, bem como no fórum técnico “Violência

nas  escolas  –  por  uma cultura da  paz”.  Gostaria  de  relatar  essas inovações que

votaremos  aqui  a  partir  de  emendas  que  apresentamos,  buscando  resgatar  a

concretude desses eventos institucionais  da  Assembleia.  Abro  um parêntese para

agradecer ao relator do PMDI, o Deputado João Vítor Xavier, e também aos membros

da Comissão de Fiscalização Financeira, que acolheram praticamente na íntegra ou

por meio de subemendas todas essas propostas. Por exemplo, incluímos algo que

seria  lógico,  até  óbvio:  a  universalização  do  acesso  à  água  e  ao  esgotamento

sanitário nos domicílios de Minas Gerais, com ênfase para o meio rural. Parece que

não ocorre em Minas, mas ocorre. Há milhares de famílias que não têm água própria

para consumo humano. Conseguimos incluir  essa meta e esperamos que ela não

seja  uma meta  a  ser  atingida  somente  em  2028,  2029 ou  2030.  Queremos  isso

antecipadamente, mas incluímos essa meta.
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Segundo:  a  erradicação  do  analfabetismo.  A  antítese  de  cidadania  é  o

analfabetismo. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever, que não tem acesso à

informação e que não tem autonomia não é cidadã. Assim sendo, incluímos também

a meta de erradicação do analfabetismo.

Incluímos  uma  questão  importante  que  se  refere  às  ações  integradas  para  a

erradicação do trabalho infantil, que tem de ficar nos livros de História, nos primórdios

da  Revolução  Industrial  ou  na  época  pré-Vargas,  quando  não  havia  legislação

trabalhista digna neste país. Convivermos com o trabalho infantil em pleno século XXI

é inaceitável. Incluímos essa meta civilizatória no Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado.

Incluímos  também,  Sr.  Presidente,  caso  este  Plenário  aprove,  questões  que

parecem pontuais, mas são importantes, relacionadas com determinados públicos e

segmentos que, muitas vezes, passam ao largo do planejamento público às vezes

pela sua dimensão numérica, esquecimento histórico ou falta de organização para

exercerem  seus  direitos.  Estamos,  por  exemplo,  prevendo  políticas  específicas

estaduais  para  povos  e  comunidades  tradicionais,  comunidades  quilombolas,

população de rua, povos indígenas, povos e comunidades esquecidos ao longo não

de  anos  nem  décadas,  mas  ao  longo  de  séculos.  Precisamos  focalizar

especificamente essas populações em um Estado como Minas Gerais.

Precisamos também de emendas relacionadas com o meio rural, que hoje abrange

15%  da  população  mineira.  Se  percebemos  a  influência  histórica,  econômica  e

cultural  que tem essa população, verificamos sua significação especial  para todos

nós. Aprovamos emendas para combater a pobreza rural, implementando diretrizes

para  escolas  localizadas  na  área  rural  e  escolas  indígenas,  novamente

disponibilizando  água  para  consumo  humano,  dessedentação  animal  e  produção

alimentar  nas  comunidades  rurais,  enfim  dedicamos  um  olhar  especial  para  as

pessoas que vivem no campo e querem continuar lá, mas com acesso aos benefícios

da modernidade.

Sr. Presidente, queremos aqui registrar que essas emendas, se aprovadas, darão

uma  conotação  mais  social  e  democrática  ao  PMDI.  Esperamos  que,  no  Plano

Plurianual, haja um repique com a aprovação de emendas que, de fato, traduzirão
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essas  metas  e  objetivos  gerais  no  campo do planejamento  do  Estado  em  ações

efetivas,  que mudem a realidade e a vida de milhões de mineiros,  principalmente

aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emendas  e  subemendas.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 5, 6, 9 e 15 a 19 e as Subemendas

nº 1 às Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14. As Deputadas e os Deputados que

as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Com  a

aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14. Em votação, as Emendas

nºs 8 e 10. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto

de Lei nº 2.337/2011 com as Emendas nºs 5, 6, 9 e 15 a 19 e as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14. À Comissão de Redação.

Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.556/2011,  do  Governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  de  R$6.450.000,00  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estou acompanhando essa questão do

crédito suplementar no Orçamento Fiscal do Estado para o Tribunal de Contas, e noto

uma coisa bastante estranha. Hoje já é dia 12 de dezembro, e esse projeto ainda

deverá  receber  redação  final  e  ser  encaminhado  para  sanção  do  Governador,

devendo chegar lá no dia 20. Mas sabemos que o Orçamento Fiscal do Estado já

está fechado. Não vejo nenhum sentido nessa votação de crédito suplementar para o

Tribunal de Contas. Até porque já estamos votando nesta semana o Orçamento para

o ano que vem. Por que não incluir esse valor de cerca de R$6.000.000,00 de crédito

suplementar no Orçamento do ano que vem? Já votamos nesta semana um crédito

para  a  criação  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  também  sem  sentido

nenhum. O projeto de lei  para a criação da Região Metropolitana nem tinha sido

votado e já estavam pedindo um crédito suplementar.
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São coisas em que falta coerência. É isto que desgasta o Parlamento, é isso que

desgasta todo o sistema político do Estado de Minas Gerais: votarmos essas coisas.

Posso dizer “coisa”, porque isso é uma coisa. Votar um crédito suplementar faltando

10 dias para encerrar o ano é algo que precisa ser revisto. E até a Liderança do

Governo, Deputado Luiz Humberto Carneiro, deveria suspender essa votação ou dar

maior informação. Votarmos, em turno único, um projeto de um crédito suplementar

de mais de R$6.000.000,00 para o Tribunal de Contas é esquisito. Podem dizer que é

para  fechar  o  ano,  que  não  vai  haver  dinheiro,  que  isso  é  apenas  a  parte

orçamentária interna, que é a contabilidade interna, que é apenas para que o Tribunal

possa fazer o remanejamento interno. Essa será a desculpa, conheço essa história...

Mas acho que não dá nem tempo de fazerem esse remanejamento contábil, já devem

ter fechado o Orçamento deste ano. E isso precisa ter melhor explicação. As pessoas

que  acompanham  a  TV  Assembleia  e  o  processo  legislativo  acharão  estranho

votarmos uma abertura de crédito suplementar de R$6.450.000,00 para o Tribunal de

Contas no final do ano, quando devemos votar o Orçamento, se correr tudo bem,

dentro de sete dias. Poderia muito bem ser incluído no Orçamento do Estado esse

crédito suplementar. Aí a desculpa será que não haverá dinheiro. E vai haver apenas

uma reformulação na contabilidade, só para se fazer remanejamento de recurso.

Penso que o Tribunal de Contas precisa ter mais juízo. Quanta suplementação já

votamos neste ano para o Tribunal? Ou eles estão muito preocupados em multar

Prefeitos,  principalmente  de  cidade  pequena,  ou  muito  preocupados  em  criar

dificuldades,  principalmente  para  os  gestores  públicos,  e  não  têm  capacidade  de

gerenciar o seu próprio orçamento, a sua própria contabilidade.

Poderiam ter melhor capacidade para fazer planejamento para um ano, pelo menos.

Apenas um ano, de um ano para o outro... Há essa dúvida. Já há tanta dúvida em

cima do Tribunal de Contas e fica mais essa. Solicitar crédito suplementar, no final do

ano, de R$6.450.000,00 não tem justificativa, Sr. Presidente. Vamos votar, mas fica

essa coisa no ar. Penso que o Tribunal de Contas está precisando dar explicações a

esta Casa. Estão tratando esta Casa de qualquer forma. Tudo que vem do Tribunal,

votamos.  Eles  vão só  avançando,  avançando.  Esse crédito  suplementar  não tem

nenhuma justificativa por ser final de ano, por haver fechamento do orçamento, do
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ano fiscal,  de tudo. Já está na hora de fechar tudo. E ainda estamos votando um

crédito  suplementar!  Toda  a  tramitação  desse  projeto,  publicação,  redação  final,

sanção do Governador, toda a confusão, tudo isso vai até lá pelo dia 22. Para quê?

Por questão de responsabilidade, até da lei de responsabilidade fiscal, eles vão ter de

fechar todo o balancete deles. Se for apenas para fazer ajeitamento do balanço, tudo

bem. Mas se for mesmo crédito suplementar financeiro, a dúvida está no ar.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.556/2011. À Comissão de Redação.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.695/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera os incisos I e II do "caput" do art. 5º da Resolução nº 5.214, de

23/12/2003,  que  altera  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da

Assembleia  Legislativa  e  dá  outras  providências.  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado Rogério Correia em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.696/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que dispõe sobre a prestação de contas da Assembleia Legislativa e dá

outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  o  adiamento  da  votação  do  projeto.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.697/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que institui o diário oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  o  adiamento  da  votação  do  projeto.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.249/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com Áureo Sérgio Alves o imóvel que

especifica,  situado no Município  de  Lagoa da Prata.  A Comissão  de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.291/2011, do Governador do Estado,

que autoriza  o Poder  Executivo  a doar  ao  Município  de  São Tiago o imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.291/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alienar,  por  meio  de  venda,  os  imóveis  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.292/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.336/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei  nº  6.763,  de 26/12/1975,  que consolida a legislação tributária  do

Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 13.449, de 10/1/2000, que cria o Programa de

Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo

Neves - Pró-Confins. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta.

No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda nº 6. Em votação, o

projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 5. As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 6. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.336/2011 na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 6. À Comissão de Redação.
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Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.353/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido  em 1º  turno.  No decorrer  da  discussão,  foi  apresentada ao

projeto a Emenda nº 1. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.353/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.390/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  e  dá  outras

providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.390/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.444/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.692, de 30/12/2009, que uniformiza os critérios de gestão e

execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por  órgãos e

entidades  da  administração  pública  estadual,  compreendidos  no  âmbito  dos

programas sociais que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.444/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.448/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei  nº  6.763,  de 26/12/1975,  que consolida a legislação tributária  do
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Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  No  decorrer  da  discussão,  foi

apresentada ao projeto a Emenda nº 1. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.448/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei  nº  6.763,  de 26/12/1975,  que consolida a legislação tributária  do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 2.452/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.356/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Baldim  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.442/2011, do Governador do Estado,

que altera dispositivos das Leis nºs 15.424,  de 30/12/2004, 6.763,  de 26/12/1975,

autoriza  o  não  ajuizamento  de  execução  fiscal,  institui  formas  alternativas  de

cobrança  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

de  Justiça.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão de Fiscalização

Financeira, que opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, com a

Emenda nº 2; com a Emenda nº 3, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1.
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Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs

2  e  3.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.442/2011 na forma do

Substitutivo nº 2, com as Emendas nºs 2 e 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.443/2011, do Governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  13.515,  de  7/4/2000,  que  contém  o  Código  de  Defesa  do

Contribuinte  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de

Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão  de  Justiça,  e  com  a  Emenda  nº  2  que  apresentou.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1, da

Comissão  de  Justiça,  2,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  e  3,  que

apresentou.  Emendado em Plenário,  voltou o projeto à  Comissão de Fiscalização

Financeira, que opina pela sua aprovação com as Emendas nºs 1 a 3; com a Emenda

nº 5,  na forma da Subemenda nº 1,  que apresenta;  e com a  Emenda nº 8,  que

apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 4, 6 e 7. Em votação, o projeto, salvo

emendas e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3 e 8 e a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Com  a  aprovação  da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 5, fica prejudicada a Emenda nº 5. Em votação, as

Emendas nºs 4, 6 e 7. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 2.443/2011 com as Emendas nºs 1 a 3 e 8 e a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 5. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.446/2011, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM. A Comissão
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de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

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

considero esse projeto um dos mais importantes que a Assembleia vai  apreciar  e

votar  neste  ano  e  nesta  legislatura.  A  constituição  do  FEM,  até  com  recursos

constitucionalmente  previstos  pelo  Ato  das  Disposições  Transitórias  nº  82  da

Constituição Federal, pode significar a garantia de um recurso específico, carimbado,

dirigido e monitorado, especificamente para as ações de superação da pobreza em

nosso Estado.

Temos hoje no Brasil 17 Estados que já contam com este instrumento, o fundo,

constituído por recursos além daqueles próprios do Estado, além daqueles oriundos

de transferências de outros entes federados, que pode ser também acrescido de uma

tributação adicional sobre produtos supérfluos.

Estamos analisando dois projetos conexos. Um é este que discuto neste momento,

o Projeto de Lei nº 2.446, que trata da estrutura do FEM, o que ele pode cofinanciar, a

quais ações ele está se dirigindo, como é o controle do seu funcionamento, qual o

mecanismo  de  sua  gestão.  É  uma  espécie  de  arquitetura  de  como  será

operacionalizado o fundo. Daqui a pouco, com o Projeto de Lei nº 2.447, veremos

quais as formas de composição de receita deste fundo, no que compete à tributação

sobre produtos supérfluos. Fui relator na Comissão de Justiça.

Quero aqui também agradecer ao Deputado Sebastião Costa, nosso Presidente,

que  teve  a  delicadeza  de  delegar  a  este  Deputado  a  relatoria  de  um  projeto

importante  do  governo.  Ao  relatar  esse  projeto,  fiz  questão  de  estudar  o

funcionamento dos fundos em outros Estados; de dialogar com o governo federal na

constituição do Fundo Nacional de Erradicação da Pobreza e a sua relação com os

demais fundos nacionais existentes; de consultar movimentos sociais e conselhos de

direito. Também tive a preocupação de dialogar com o próprio governo para que o

aperfeiçoamento que fosse aprovado na Comissão de Constituição e Justiça pudesse

ser  acolhido  pela  maioria  do  Plenário,  particularmente  pela  base,  e  não  sofresse
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depois nenhum tipo de veto.

Assim, ampliamos o arcabouço de finalidades a serem cobertas por esse fundo. No

conjunto, destacaria a proteção social pelo Sistema Único da Assistência Social, com

o objetivo de universalizar o piso mineiro da assistência social, assegurar o direito à

alimentação  adequada -  sugestão que partiu  do  Consea,  presidido  por  D.  Mauro

Morelli - e explicitar a utilização desse fundo para garantir aquilo que disse há pouco:

a universalização do acesso ao abastecimento de água e tratamento de esgoto, a

geração de oportunidades de trabalho e renda e a formação profissional.

Tivemos uma preocupação especial com o conselho gestor, porque esse fundo, se

aprovados  os  projetos  subsequentes,  poderá  significar  um  aporte  de

R$180.000.000,00 a R$200.000.000,00 para ações de combate à pobreza.  Muitas

vezes  fundos  são  criados,  mas  recursos  não  são  destinados,  e  finalidades  são

descumpridas.  Então,  destaco que ampliamos esse conselho  gestor  e  que vários

conselhos de controle social participarão dele - conselhos da criança e da assistência

e fóruns, como o da economia solidária -, porque queremos que, de fato, esse Fundo

de Erradicação da Miséria cumpra suas finalidades.

Queria aqui pedir o apoio dos Deputados e das Deputadas para esse projeto, que é

do  governo.  Quando  o  projeto  diz  respeito  a  uma questão  pública,  de  interesse

público, de prioridade do Estado e não de partido, temos o dever de aprová-lo,  e

aprová-lo com as alterações pertinentes. Não entrarei na questão do financiamento,

porque é matéria do projeto subsequente, mas digo que os desafios de superação da

pobreza  em  Minas  são  muitos.  Destacaria  questões  que  incluímos  no  PMDI

novamente: a complementação de renda para as famílias, o acesso à água.

Abro outro parêntese para cumprimentar os jornalistas Juliana Cipriani, Alessandra

Mello  e  Luiz  Ribeiro,  que foram premiados  pelo  Sindicato  dos  Jornalistas  com a

matéria “Água de beber”, considerada a reportagem do ano, água que está faltando

no semiárido mineiro, matéria baseada nessa realidade.

Então,  a  arquitetura  desse  Fundo de Erradicação  da  Miséria,  Deputado  Bosco,

prevê questões importantes de cidadania. Fizemos outra alteração, porque a previsão

dele  é  só  até  2015,  e  estendemos  a  sua existência  formal  até  2030.  Queremos

erradicar  a  miséria  extrema até  2014,  mas não queremos parar  aí.  O critério  de
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miséria  extrema,  R$70,00  “per  capita”,  é  importante  índice  de  mensuração,  é  o

objetivo do Plano Brasil  sem Miséria,  mas o nosso horizonte é mais alargado, até

porque a pobreza é multidimensional, não é só vinculada à renda, tem a ver com

habitação,  com  saneamento,  com  o  rompimento  da  exclusão  digital,  do

analfabetismo.

Então queremos, de fato, que esse projeto seja aprovado. A meu ver, ele veio tarde.

Já poderíamos ter aprovado nesta Casa esse fundo, Deputado Antônio Júlio, porque

é  a  previsão  da  Constituição.  Há  alguns  anos,  os  outros  Estados  têm  aprovado

matérias semelhantes, porém antes tarde do que nunca. Queremos, como se diz, que

aprovemos o outro projeto em que o Estado colocará esses recursos de tributação

adicional e que esses recursos, de fato, sejam aplicados nessas prioridades. Espero

que isso signifique, também, novas iniciativas de políticas públicas. Não queremos

criar  um fundo somente para agasalhar despesas que o Estado já tem, pois seria

pouco. Não queremos um fundo só para o Estado pegar aquilo que já gasta nessas

matérias e dizer que está gastando com o dinheiro do fundo. Queremos que o recurso

adicional signifique um “plus”, um adicional de novas políticas públicas, por exemplo,

a universalização do piso mineiro da assistência social, que está previsto só até 2014,

o ano da Copa. Política pública tem de ser já, para 2012.

Assim, queria aqui,  mais uma vez,  encaminhar pela aprovação do FEM. Depois

entrarei na discussão dos recursos em outro projeto. Garantimos o controle social

com a participação da sociedade civil e também em uma sintonia desse fundo com as

políticas públicas hoje no plano nacional.

Por  fim,  Sr.  Presidente,  faço  um registro  também em relação à  assessoria  e à

Consultoria da Assembleia Legislativa, que nos ajudaram muito. Esse foi um parecer

muito estudado, muito refletido, e não teria tido essa qualidade sem a indispensável

presença do corpo técnico da Casa. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco) -  Com a palavra,  para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, na

verdade,  vamos  apenas  dar  sequência  à  fala  do  Deputado  André  Quintão,  mas

aumentando um pouco a nossa preocupação.
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Dos fundos que criamos aqui  nesta Casa nos últimos anos, nenhum funcionou.

Gosto de dizer que é o fundo sem fundo do fundo. Criamos fundos, mecanismos,

propostas de fundos que terão esse ou aquele recurso, mas nada funciona.

Agora queria alertar que esse fundo tem uma característica diferente desde que o

governo tenha  a responsabilidade daquilo  que determina a  Constituição.  Nenhum

imposto pode ser vinculado a uma outra atividade, a um outro fundo. Nesse caso, os

2% de acréscimo estão vinculados por ordem constitucional. Assim, esperamos que o

governo cumpra realmente aquilo que foi proposto na criação desse fundo.

Estou muito preocupado, porque o Deputado André Quintão vai discutir, logo em

seguida, a consolidação do fundo. O governo faz uma manobra e retira do referido

fundo,  antes  de  ele  começar  a  funcionar,  Deputado  André  Quintão,  mais  de

R$20.000.000,00  sem  nenhuma  justificativa,  porque  aquela  apresentada  pela

Secretaria  de  Fazenda é  uma brincadeira.  Tivemos  2% de aumento  no  ICMS do

cigarro. O governo federal, a partir do dia 15 deste mês, passará o IPI do cigarro para

300%. Pouca gente está levantando essa questão. O nosso fundo aumentou 2% no

ICMS para fazer face ao investimento do Fundo de Erradicação da Miséria.

O  governo  já  retirou  isso.  Antes  de  o  fundo  começar,  ele  retirou  mais  de

R$20.000.000,00, retirou da consolidação os 2% a mais do maço de cigarros. O que

faria o fundo funcionar seria justamente os 2% de acréscimo do ICMS no cigarro. E o

governo elimina certos tipos de cigarro, talvez os mais populares, sob a alegação,

Deputado André Quintão - e discutirei isso depois -, de combater a pirataria. É querer

fazer todos nós de bobos. Realmente, houve um “lobby” das empresas, mas não sei o

porquê;  porque  não é  ela  que pagará  o  imposto.  Até  gostaria  de  discutir  com a

Fazenda um pouco mais sobre isso, pois dizem que é questão de caixa, pois têm de

pagar  o  imposto  antecipado.  Como o  cigarro  é substituição tributária,  quando ele

emite a nota para o comerciante ou para a distribuidora, já recolhe ICMS. O governo

poderia dizer que a partir de hoje, todos têm 45 dias, a partir da emissão da nota,

para recolher o imposto. E não retirá-lo. Isso ficou meio esquisito. Está parecido com

o que votamos agora mesmo, ou seja, a suplementação de recursos do Tribunal de

Contas no final do exercício. Fica um negócio meio no ar.

Queria  dizer  que  a  criação  do  Fundo  da  Erradicação  da  Miséria  -  e  fiz
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pronunciamentos  e  levantamos  essa  questão  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira... Se o governo realmente quer investir na erradicação da miséria, está aí

a  boa  oportunidade,  até  para  resgatar  aquilo  que  o  governo,  principalmente  dos

últimos oito anos, não fez, ou seja, investimento social. O governo do Estado está

devendo muito, e muito, esse investimento na área social. E aí está a oportunidade.

Agora,  Deputado André,  precisamos ficar atentos, pois são 200 milhões previstos,

para o ano de 2012, para que esse dinheiro não seja desviado. Espero que tenhamos

o  controle  efetivo  da  aplicação  dos  recursos  para  o  fundo,  porque  é  um  fundo

diferenciado. Talvez seja o único que possamos ter a expectativa de que funcionará.

Faço até um desafio à Secretaria de Fazenda ou ao governo: mostre-me qual fundo

funcionou até hoje. Qual é o fundo que realmente funciona para atender os objetivos

para os quais foi  criado. E estamos criando mais um. Deputado Arlen Santiago e

Deputado  Jayro  Lessa,  antes  de  o  fundo  funcionar,  o  governo  retirou  dele

R$20.000.000,00 a preço... Será que poderemos confiar nesse fundo para atender a

sua  Região  do  Norte  de  Minas,  onde  ainda  passamos  por  algumas  dificuldades,

Deputado Arlen Santiago? São R$200.000.000,00, mas já retirou R$20.000.000,00

antes de começar. Se não ficarmos atentos, tirarão mais um pouquinho para atender

aos  interesses  da  indústria,  porque  quem  pagará  esse  imposto  que  consolidará

realmente a aplicação do recurso é o consumidor.  O consumidor  que está sendo

penalizado.

Deputado Jayro Lessa, dia 15 próximo, o governo federal - e a questão dos cigarros

está passando despercebida para a maioria dos Deputados - passará a alíquota de

IPI para 300%. E o governo está tirando 2% de ICMS para agradar, principalmente, a

Souza Cruz, como se 2% fizesse a grande diferença no preço. Alegaram que esses

2%  facilitariam  a  pirataria  de  cigarros,  como  se  ninguém  soubesse  como  isso

funciona.  A própria Souza Cruz,  que manda os cigarros  ali  para  o  Paraguai  sem

nenhum imposto... Somente isso dá 325% de diferença para menos. E o governo,

sabiamente, limitou o preço, ou seja, fez uma pauta do preço mínimo de cigarro a

R$1,30 cada maço, para evitar justamente a sonegação desses impostos. Portanto,

acho que esse projeto tem tudo para ser um grande projeto. Como disse o Deputado

André,  podíamos  ter  feito  isso  há  6  anos,  poderíamos  ter  arrecadado  mais  de
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R$1.000.000.000,00  para  investir  nessa  área  social.  Mas  ainda  está  em  tempo.

Entretanto,  esperamos  que  o  governo,  aqueles  que  gerirão  o  recurso,  tenha

responsabilidade para realmente aplicar naquilo para que ele foi proposto.

Do contrário, daqui a alguns dias, o governo faz um vale no fundo dizendo: “Isso

aqui é para pagar à Copasa”. Pegaremos R$20.000.000,00 do fundo e pagaremos à

Copasa que está investindo na Copanor, que é aquela empresa bonita que o governo

criou.  Deputado  Sebastião  Costa,  criou-se  a  Copanor,  que  é  uma  empresa  já

deficitária e com todos os ingredientes para quebrar. Será que o fundo é que salvará

agora  a  Copanor?  O governo pode e  diz:  “Ah,  não!  Esse dinheiro  jogaremos na

Copanor, porque essa empresa leva esgoto e água. Essa é uma questão da saúde”.

Apesar da regulamentação da Emenda nº 29, que agora sofrerá outras discussões...

Deputado  André  Quintão,  V.  Exa.  acompanhou  o  estudo,  fez  várias  projeções  e

realizou várias reuniões. Precisamos ficar atentos a essas discussões e não permitir

que esse dinheiro seja desviado para outras finalidades que não sejam realmente a

erradicação da miséria. Agora, dizer que pegarão parte do dinheiro do fundo para

investirem...  Estamos  dando  o  exemplo  da  Copanor,  mas  podemos  citar  outros

exemplos  de  coisas já  consolidadas,  que deram errado porque o  governo as  fez

equivocadamente.  Retira-se  da  Copasa,  que  é  uma  empresa,  e  se  cria  outra  já

deficitária e quebrada pensando que dará certo. Ultimamente alguns economistas de

plantão dizem que, no serviço público, na maioria das vezes, prejuízo é bom negócio.

Não consegui até hoje entender isso, pois meu pai sempre dizia que negócio bom é

aquele que dá lucro. Pode até ser pequeno, mas, se der lucro, já é bom negócio.

Agora os economistas de governo têm a cara de pau de dizer que dará prejuízo, mas

é um bom negócio.

Portanto estou com muita esperança e na expectativa de que possamos fiscalizar e

tomar conta desse fundo, que realmente foi uma luta de vários anos e que está sendo

criado hoje com a possibilidade de ser consolidado.  Agora,  desde que o governo

tenha  a  responsabilidade  de  realmente  aplicar  os  R$200.000.000,00,  que  estão

previstos nos objetivos do fundo que aprovaremos neste momento.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,
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portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.446/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei  nº  6.763,  de 26/12/1975,  que consolida a legislação tributária  do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu

pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou

pela  aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresentou.  Emendado  em

Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas

nºs 2 a 10, apresentadas em Plenário. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, aprovamos o projeto anterior, que trata

das  prerrogativas  e  da composição do conselho  gestor  do  fundo.  No seu art.  2º,

constituem recursos do FEM, originários de renda líquida de concurso de prognóstico,

dotação consignada no Orçamento do Estado, transferências orçamentárias de outras

entidades  públicas,  doações  de  qualquer  natureza,  auxílios  e  contribuições,

operações de créditos internas, outros recursos e o inciso VII - resultado da aplicação

do disposto do § 1º do art. 82 do ADCT.

A  Constituição  Federal  previu  que  os  Estados  poderiam  criar  uma  tributação

adicional de 2% a mais sobre produtos supérfluos. Nesse Projeto nº 2.447, há essa

previsão sobre comercialização de bebidas alcoólicas, fumos e armas.

É neste projeto que materializamos, que concretizamos os recursos para o fundo.

Gostaria até que a realidade fosse outra, que o Estado destinasse, do seu recurso

próprio, dezenas, centenas de milhões de reais para o fundo. Como não faz isso, nós

vamos  capitalizar,  vitaminar  o  fundo  com  essa  previsão  do  Ato  das  Disposições

Transitórias da Constituição.

Quero aqui, concordando com o Deputado Antônio Júlio, dizer que o controle social

sobre  esse  fundo  vai  ser  pesado.  Nós  vamos  cobrar.  Nós  temos  agora  uma

participação ampla; aprovamos, no projeto anterior, vários conselhos de direitos e de

defesa de políticas públicas. Um inciso importante também aprovado na Comissão de

Constituição e Justiça é o que se refere à participação da Assembleia no Conselho



1996
____________________________________________________________________________

gestor  desse  fundo.  E  nós  esperamos  que  o  representante  ou  a  representante

indicada pela Assembleia, nesse conselho gestor,  exerça, de fato, o seu papel. O

Deputado Antônio Júlio tem razão, nós não queremos um fundo só para agasalhar

outras despesas que o Estado já realiza ou para tapar buraco de ações que órgãos

deixam  de  realizar.  Então,  esse  projeto  é  muito  importante.  Ele  trata  de  outras

questões, mas trata da regulamentação da tributação adicional.

Quero aqui também compartilhar uma reflexão apresentada pelo Deputado Antônio

Júlio.  Da forma que originalmente  o governo enviou  o  projeto,  nós  teríamos uma

previsão de R$200.000.000,00 para o ano de 2012. Fomos informados, durante a

tramitação, pelos técnicos do governo, que chegou uma proposta do próprio governo

que diferenciava a venda de cigarros em maço de outras formas, excluindo a venda

de  cigarros  em  maço.  Isso  pode significar  uma expectativa  de  receita  menor  de

aproximadamente R$20.000.000,00.

Quero aqui apresentar uma reflexão. Quando se utiliza um instrumento como esse,

se está sinalizando para alguns segmentos que eles têm uma responsabilidade social

maior pelo dano que eles trazem à sociedade. E nós sabemos que esses segmentos,

infelizmente,  automaticamente,  repassam  essa  tributação  adicional  para  o  preço

direto ao consumidor.  Quem às vezes acaba pagando é o consumidor.  Essa uma

primeira  reflexão.  Mas  mesmo  assim  esses  segmentos  resistem  e  utilizam

mecanismos - de que também discordo - de guerra fiscal ou sinalizam que não vão

implantar uma unidade X no Estado; ou ainda desculpas - concordo com o Deputado

Antônio Júlio - como a de não aumentar uma alíquota, porque isso vai aumentar o

contrabando. Um argumento que, sinceramente, nem deveria ter  sido apresentado

aqui,  na Casa Legislativa, porque é quase que ironizar a capacidade reflexiva dos

Deputados e Deputadas. Acredito mais no argumento de que eles não querem abrir

mão de nenhuma margem de lucro, que podem até ter investimentos previstos para

Minas e com essa previsão de investimento faz-se aí o jogo de pressão. Isso eu até

acredito - infelizmente no Brasil é assim, não só em Minas, não só nesse ramo de

indústria.

Eu  espero  que,  quem  sabe  até  o  2º  turno,  compensemos  essa  expectativa  de

receita frustrada ou o próprio governo volte atrás. Porque, vejam bem como as coisas
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são aqui: há uma proposta que apresentamos ao Plano Plurianual, a de cofinanciar a

política de assistência para todos os Municípios em Minas até o próximo ano. E a

proposta do governo é até 2014.

Queremos  que,  no  próximo  ano,  cada  Município  receba  o  Piso  Mineiro  da

Assistência Social. É o que recebe o Prefeito, a Secretaria de Assistência, por família

pobre atendida pelo Cadastro Único, que serve para abrir um centro de referência da

assistência, firmar um convênio com asilo, ajudar uma Apae, contratar um psicólogo

ou um assistente social, atender um idoso desvalido, enfim, o recurso é para tudo

isso.

Deputado Bosco, se no próximo ano fizermos isso em todos os Municípios, vamos

gastar  aproximadamente  R$20.000.000,00  a  mais  do  que  veio  na  proposta  do

Estado. Exatamente o mesmo valor de que o Estado está abrindo mão para atender

um  determinado  segmento.  Então,  de  duas,  uma:  ou  a  nossa  proposta  de

universalização do piso mineiro será acolhida na íntegra, porque não faltam recursos

para o Estado garantir essa universalização - se faltasse, imagino que não abriria

mão dessa expectativa de receita - ou o Estado está fazendo uma perigosa troca. Ele

está  deixando  de  investir  em  uma política  universal  para,  talvez,  atender  a  uma

pressão – acho que deve ser uma pressão de guerra fiscal, pois não acredito que

existam  outras  intenções,  como  pressão  política  regional.  Não  acredito  nisso.

Realmente a pressão deve ser fiscal.

Realizamos  um  estudo  técnico  e  queremos  destacar  esta  questão:  a  forma

legislativa como foi aprovada essa sugestão do governo, que é um item em um artigo

que contém o resto. Se destacarmos o artigo e votarmos contra ele, retiraremos o

recurso das outras formas de tributação adicional. Não há como destacá-lo. Portanto

somos compelidos a votar favoravelmente. Mas, quero fazer o destaque político, já

que  não  é  possível  fazer  o  destaque  regimental.  Nesse  caso,  quero  fazer  um

destaque negativo, discordando da alteração feita. Essa alteração significa abrir mão

de R$20.000.000,00 para o Fundo de Erradicação da Miséria. Mas como podemos

arrecadar R$200.000.000,00,  também vamos votar favoravelmente ao conjunto do

projeto.

Espero, sinceramente, que a universalização do Piso Mineiro de Assistência Social
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seja  acolhido  na  forma de emenda.  Caso contrário,  ficará  muito  esquisito  para o

governo do Estado. Ele abre mão de uma expectativa de receita e veda uma proposta

que foi a mais votada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” por falta de

recursos. A medida será incoerente. Espero que eu não tenha que voltar aqui para

tratar  novamente  desse  assunto  como  um  fato  negativo.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Em votação,

as Emendas nºs 2 a 10. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  2.447/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 196/2011, do Deputado Elismar Prado,

que  torna  obrigatória  a  apresentação  da  Caderneta  de  Saúde  da  Criança ou  do

Cartão da Criança no ato de inscrição de crianças em creches, escolas maternais,

jardins  de  infância  e  no  pré-escolar  da  rede  pública  ou  particular  e  dá  outras

providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 196/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.364/2011, da Deputada Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a proibição de estabelecimentos comerciais venderem,

servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e dá outras

providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 4. As Deputadas e
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os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.364/2011 na

forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.834/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei nº 11.045, de 15/1/93. A Comissão de Defesa

do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 1.834/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.912/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues,  que  dispõe  sobre  a  cobrança indevida  de  valores  por  prestadoras  de

serviços de natureza continuada. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.912/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.572/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana,  que  altera  o  art.  3º  da  Lei  nº  17.699,  de  4/8/2008,  que  autoriza  o  Poder

Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma – o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.572/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  90/2011,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues,  que  dá  nova  redação  ao  inciso  III  do  art.  13  da  Lei  nº  14.941,  de

29/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação

de  Quaisquer  Bens  ou  Direitos  –  ITCD.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
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constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.061/2011,  do  Deputado  Dinis

Pinheiro, que dispõe sobre lançamento de gordura ou óleo vegetal utilizados na fritura

de  alimentos,  nos  encanamentos  que  interligam  a  rede  coletora  de  esgotos.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que  apresenta,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Meio

Ambiente,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  n° 1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica

prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 1.061/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei nº  1.283/2011,  do Deputado Gustavo

Valadares, que altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.283/2011

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso I do art. 5º da Lei nº 14.937, d e 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 5º - (...)

I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;”.

Art. 2° - Ficam acrescentados ao art. 5º da Lei n° 14.937, de 2003, os seguintes

incisos III, IV e V:

“Art. 5º - (...)

III - o comprador, em relação ao veículo objeto de reserva de domínio;

IV - o alienante do veículo que não comunicar a venda ao órgão de registro, em

relação  aos  fatos  geradores  ocorridos  entre  o  momento  da  alienação  e  o  do

conhecimento desta pela autoridade responsável;

V - a seguradora ou a instituição financeira que deixar de prestar as informações de

que trata o art. 16-A, em relação à embarcação ou aeronave não informada.".

Art. 3° - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte inciso

IX:

“Art. 10 - (...)

IX – 0,5% (meio por cento) para caminhões destinados a locação, de propriedade

de pessoa jurídica que utilize no mínimo 500 (quinhentos) veículos  registrados no

Estado destinados exclusivamente a locação, mediante regime especial de tributação

concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e nas demais

condições estabelecidos em regulamento.”.

Art. 4° - O § 2º do art. 10 da Lei nº 14.937, de 20 03, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 10 - (…)

§ 2º - O disposto nos incisos III e IX do “caput” deste artigo aplica-se também aos

veículos  destinados  a  locação  que  estiverem  na  posse  da  pessoa  jurídica  nele

referida  em virtude de contrato  formal  de  arrendamento  mercantil  ou  propriedade

fiduciária.”.

Art. 5° - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte § 3º:

“Art. 11 - (...)

§ 3º - Na hipótese de transferência do veículo antes do prazo de pagamento a que

se refere o § 1º ou, em se tratando de veículo novo, antes do prazo regulamentar

fixado para o pagamento do imposto, o IPVA será integralmente recolhido até a data
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de registro da transferência no órgão competente, inclusive no caso de pagamento

parcelado.”.

Art. 6° - Fica acrescentado o art. 11-A à Lei n° 14 .937, de 2003, com a seguinte

redação:

“Art. 11-A - O crédito tributário relativo ao IPVA de exercícios anteriores, vencido,

formalizado  ou  não,  inclusive  o  inscrito  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua

cobrança, poderá ser pago em até doze parcelas mensais iguais e sucessivas, nos

termos do regulamento.”.

Art. 7° - O parágrafo único do art. 14 da Lei n° 14 .937, de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

Parágrafo único - Os atos de registro de transferência de veículo somente se darão

após o pagamento do imposto, multas e juros devidos.”.

Art. 8° - Fica acrescentado o art. 16-A à Lei n° 14 .937, de 2003, com a seguinte

redação:

“Art.  16-A -  A seguradora  ou  a  instituição  financeira  informará  à  Secretaria  de

Estado de Fazenda, no prazo e forma estabelecida em regulamento, dados relativos

aos  contratos  de  seguro  de  embarcações  ou  de  aeronaves  que  tenham  por

proprietário pessoa, física ou jurídica, domiciliada no Estado, para os fins do disposto

no inciso II do § 2º do art. 7º.

Parágrafo único - O descumprimento da obrigação prevista neste artigo sujeita o

infrator a multa de 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), por embarcação ou aeronave, sem prejuízo da responsabilidade de que trata

o inciso V do art. 5º.”.

Art. 9º - Fica revogado o art. 16 da Lei nº 15.956, de 29 de dezembro de 2005.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação: O presente substitutivo tem por objetivo promover alterações na Lei nº

14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA -, corrigindo algumas impropriedades hoje existentes. Propomos
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a redução da alíquota do IPVA de caminhões de propriedade de pessoa jurídica que

utilize no mínimo 500 veículos registrados no Estado destinados exclusivamente a

locação. A medida tem por objetivo evitar a concorrência com outras unidades da

Federação.

Procuramos nesse substitutivo evitar a possibilidade da realização da transferência

da propriedade dos veículos quando houver débitos pendentes do IPVA.

Outra medida que propomos é estabelecer que o crédito tributário vencido relativo

ao IPVA, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a

sua cobrança, poderá ser pago em até doze parcelas mensais iguais e sucessivas,

afastando-se  o  limite  temporal  contido  na  norma  transitória  do  art.  16  da  Lei  nº

15.956, de 29/12/2005, que se propõe seja revogada.

Estamos propondo também a criação da obrigação tributária  de as  seguradoras

informarem os valores segurados das aeronaves e embarcações, para possibilitar ao

Estado meios para a verificação da sua efetiva base de cálculo para fins do IPVA. Tal

medida é necessária,  uma vez que a Lei  nº 14.937, de 23/12/2003, já estabelece

como base de cálculo em relação a embarcação e aeronave, o valor venal declarado

pelo contribuinte, nos termos do regulamento, desde que não inferior ao do respectivo

contrato de seguro.

Diante  do  exposto  esperamos  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  a  esse

substitutivo.

O Sr. Presidente – Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Rômulo Viegas, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno,  encaminha  o  substitutivo  com  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2011, do Governador do Estado,

que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.
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Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.583/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011,  do Deputado Gilberto

Abramo, que altera dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em  lei  federal  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração  Pública  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 1 a 6, que apresenta.

Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção dos

colegas desta Casa, porque, exatamente no Projeto nº 1.782/2011, está passando um

substitutivo  terrível  para  o  cidadão de Minas  Gerais,  aumentando os  valores  dos

emolumentos nos cartórios em níveis assustadores. Isso é um verdadeiro descalabro,

inclusive no que diz respeito à questão do registro de alienação fiduciária de veículo

em cartório. Portanto chamo a atenção dos senhores, porque existe um substitutivo

nele na Comissão de Administração Pública e, parece-me, há um acordo para ele ser

aprovado,  rejeitando-se um substitutivo da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, que é ótimo. Saibam que, da forma como está sendo encaminhado,

esse projeto  será  um  verdadeiro  escândalo.  A fim  de que  os  Deputados  tenham

ciência do que se trata, estamos alertando os colegas para, no momento oportuno -

que não é agora -, rejeitarem esse projeto na forma do substitutivo da Comissão de

Administração  Pública.  Fiquem  atentos  porque  está  passando  um  verdadeiro

“frankenstein”  nesse  projeto,  coisas  absurdas  que  irão  expor  o  Deputado  e  a

Assembleia, e o cidadão de Minas Gerais será o maior penalizado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
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- Vem à Mesa o Substitutivo nº 2, do Deputado Délio Malheiros, que foi publicado

da edição do dia 13/12/2011.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Délio Malheiros, que recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno,  encaminha  o  substitutivo  com  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.550/2011, da Comissão de Assuntos

Municipais, que define a grafia do nome do Município de Dona Euzébia. A Comissão

de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Assuntos

Municipais  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Assuntos Municipais.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.658/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.658/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.659/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas

o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.659/2011 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.660/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de Ibiraci o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.700, 2.701, 2.702 e 2.703/2011, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por quatro reuniões.

No decorrer  da  discussão,  foram apresentadas ao Projeto de Lei  nº  2.700/2011

duas  emendas  do Deputado Rogério  Correia,  que receberam  os  nºs  2  e  3.  Nos

termos  do  §  2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  a  Presidência  encaminha  as

emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

No decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei nº 2.701/2011 uma

emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 3. Nos termos do § 2º do art.

188  do Regimento  Interno,  a  Presidência  encaminha  a  emenda  com o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

No decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei nº 2.702/2011 uma

emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 2. Nos termos do § 2º do art.

188  do Regimento  Interno,  a  Presidência  encaminha  a  emenda  com o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

No decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei nº 2.703/2011 uma

emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 3. Nos termos do § 2º do art.
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188  do Regimento  Interno,  a  Presidência  encaminha  a  emenda  com o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

A Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador

do  Estado  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.700,  2.701  e  2.703/2011,  por  meio  das

Mensagens  nºs  150,  151  e  152/2011,  respectivamente,  foram  incorporadas  aos

pareceres da Comissão de Fiscalização Financeira e serão arquivadas nos termos do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

- O teor das Emendas apresentadas foi publicado na edição do dia 13/12/2011.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição do dia 13/12/2011.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Carlos  Mosconi  (substituindo  o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Tadeu Martins Leite. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater "A

década de ações de segurança no trânsito -  2011 a 2020",  resolução da ONU e

orientação da Organização Mundial  de Saúde,  a  apreciar  a  matéria constante na

pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento

da seguinte correspondência: ofício dos Srs. Avilmar da Silva Hemetério, Presidente

da Câmara Municipal  de Caxambu, solicitando agendamento de audiência pública
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desta  Comissão para  tratar  da  segurança nesse Município  e  da  transferência  de

detentos  no  presídio  local;  Renato  G.  Tannús  Júnior  e  Dalton  Catani  Filho,

respectivamente, Coordenador e Superintendente da Superintendência Regional de

Saúde de Uberlândia,  encaminhado relatório  de  inspeção sanitária  referente  à  1ª

Delegacia Regional de Polícia Civil de Uberlândia. O Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Lei nºs 2.587 e 2.598/2011, em turno único (Deputada Maria Tereza Lara);

1.100/2011 (Deputado Cássio Soares) e 1.146/2011 (Deputado Sargento Rodrigues),

ambos no 1º turno. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  os  Srs.  Genilson Ribeiro  Zeferino,  Secretário  Adjunto  de  Estado  de  Defesa

Social;  Ramon  Sandoli,  Delegado  e  Coordenador  de  Operações  do  Detran-MG;

Rosely Fantoni, Coordenadora da Gerência de Educação para o Trânsito do DER-

MG; Jussara Bellavinha, Diretora de Atendimento e Informação da BHTRANS; Galba

Gomes da Silva, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente

de  Coronel  Fabriciano  e  Presidente  do  Fórum  Mineiro  de  Gerenciadores  de

Transporte  e  Trânsito;  Domingos  André  Fernandes  Drumond,  Médico-  Cirurgião  e

Coordenador do Serviço de Cirurgia Geral e do Trauma do Hospital João XXIII; Fábio

Antônio Rodrigues Nascimento,  Presidente da Associação Mineira de Medicina do

Tráfego; Maria de Lourdes Barreto da Silva, Presidente do Instituto Trânsito Seguro;

Marcelo  Pereira,  Coordenador  das  Ações  Sociais  da  Associação  Brasileira  de

educação  para  o  Trânsito  –  Abetran;  Paulo  Sérgio  Borba  Rocha,  Coordenador

Executivo da Abetran; José Carneiro, Presidente do Sindicato dos Transportadores de

Carga  de  Minas  Gerais  e  Vice-Presidente  Nacional  do  Movimento  União  Brasil

Caminhoneiro; José Estevão, Presidente da Associação dos Condutores Auxiliares de

Táxi;  Eduardo Caldeira,  Vice-Presidente da Associação dos  Taxistas  do  Brasil,  os

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

Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem ao debate, para

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

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

consta  das  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

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



2009
____________________________________________________________________________

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

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

1.889,  1.890  e  1.891/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos do  Deputado Célio

Moreira (6)  em que solicita  seja  encaminhado à  Companhia Energética de  Minas

Gerais - Cemig - e ao Prefeito Municipal de Caeté pedido de providências para a

adequada iluminação das ruas do Distrito de Roças Novas, no Município de Caeté;

sejam encaminhadas ao Comando-Geral da Polícia Militar, à Chefia da Polícia Civil e

ao Ministério Público de Caeté as notas taquigráficas da 21ª Reunião Extraordinária

da  Comissão  de  Segurança  Pública,  realizada  no  Distrito  de  Roças  Novas,  no

Município de Caeté, em 22/11/2011; seja encaminhada manifestação de aplauso ao

Sgt. PM Adilsom Pereira, do 7º Pelotão da 15ª Companhia Independente da Polícia

Militar,  pelo  brilhante  desempenho  no  policiamento  do  Município  de  Caeté;  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  o

aumento do efetivo da Polícia Militar no Município de Caeté; seja encaminhado ao

Comando-Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre o efetivo do Município

de Caeté no período de janeiro a novembro de 2011, contendo o detalhamento que

menciona; seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para

aumentar  o  efetivo  de  Agentes  de  Polícia  e  de  Escrivães  visando  atender  aos

Municípios  de  Caeté,  Taquaraçu  e  Nova  União,  bem  como  para  determinar  a

efetivação do plantão  policial  em Caeté nos  finais  de  semana;  da Deputada Liza

Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir formas

de dar maior segurança aos repórteres que fazem o acompanhamento das operações

empreendidas  pelas  Polícias  Civil,  Militar  e  Federal  no  âmbito  do  Estado;  da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Cássio Soares em que

solicitam  seja  realizada reunião  com convidados  para  conhecer  as  demandas  do

Sindicato dos Despachantes de Trânsito do Estado de Minas Gerais junto ao Detran-

MG. Logo após, são recebidos pela Presidência requerimentos do Deputado Fred

Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão e

da Comissão de Participação Popular para debater a implantação de câmeras de
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segurança na região Centro-Sul de Belo Horizonte; da Deputada Liza Prado em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Poços de Caldas

para  debater  a  instalação  de  um  novo  presídio  nesse  Município.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2011.

João Leite, Presidente – João Vítor Xavier.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/12/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Gustavo Perrella, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Rômulo Viegas (substituindo

o  Deputado  Doutor  Viana,  por indicação  da  Liderança  do  Bloco  Resultado  e

Transparência), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

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

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

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

Legislativo”  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento  da  Educação  (199)  (2/12/2011);  da  Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva

Mendes, Coordenadora-Geral de Convênios do Ministério Agrário, e do Sr. Matheus

Cotta  de  Carvalho,  Presidente  do  BDMG  (3/12/2011).  O  Presidente  acusa  o

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

a seguir: Projetos de Lei nºs 235/2011 (Deputado Antônio Júlio); 765 e 1.018/2011

(Deputado Gustavo Perrella); 804/2011 (Deputado Doutor Viana); 906 e 1.208/2011

(Deputado  João  Vítor  Xavier);  1.023  e  1.336/2011

(Deputado  Romel  Anízio);  1.032  e  1.363/2011  (Deputado  Ulysses  Gomes),  no  1º

turno.  Suspende-se  a  reunião.  Às  16h26min  são  reabertos  os  trabalhos  com  a

presença dos Deputados Doutor Viana, Gustavo Perrella, João Leite e Tiago Ulisses.
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Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

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

de discussão do parecer do Projeto de Lei nº 2.666/2011, lido anteriormente, o relator,

Deputado  Tiago  Ulisses,  retira  o  parecer  e  solicita  prazo  regimental  para

apresentação  de  outro.  Suspende-se  a  reunião.  Às  16h50min  são  reabertos  os

trabalhos com a presença dos Deputado Doutor  Viana,  Gustavo Perrella,  Juninho

Araújo  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  do  Bloco  Resultado  e

Transparência)  e  Almir  Paraca  (substituindo  o  Deputado  Ulisses  Gomes,  por

indicação do PT). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação,

no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.583/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella).  O

Presidente  prorroga  a  reunião  por  duas  horas  e  em  seguida  a  suspende.  Às

19h44min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Doutor Viana,

Antônio Júlio, Ulisses Gomes, João Leite, Ivair Nogueira, Sargento Rodrigues e Tiago

Ulisses. Estão presentes também os Deputados Adalclever Lopes e Gilberto Abramo.

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

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.442/2011 na forma do Substitutivo

nº 2,  com a Emenda nº 2 apresentada em Plenário,  com a Emenda nº 3, e pela

rejeição da Emenda nº 1 (relator:  Deputado Tiago Ulisses);  e  2.443/2001 com as

Emendas  nºs  1  a  3,  com a  Emenda nº  5  apresentada em  Plenário  na  forma da

Subemenda nº 1, com a Emenda nº 8, e pela rejeição das Emendas nºs 4, 6 e 7

(relator:  Deputado  Doutor  Viana).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

Deputado João Leite, que conclui pela aprovação, no 1º turno, das Emendas nºs 1 e

4, apresentadas em Plenário, e das Emendas nºs 6 a 9 ao Substitutivo nº 1, e pela

rejeição das Emendas nºs 2, 3 e 5, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nº

2.449/2001, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio.  Os

Projetos  de  Lei  nºs  2.700  a  2.703,  2.356,  2.391,  2.446,  2.571  e  2.661/2011 são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem

pressupostos regimentais, e os Projetos de Lei nºs 2.447, 2.572, 1.782, 1.961, 1,583,

1.916,  2.658  a  2.660/2011,  por  haverem  sido  apreciados  em  reunião  anterior.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

dos dias 12, 13, 14, 15 e 16/12/2011, às 10, 14 e 20 horas, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Antônio Júlio  -  Romel Anízio  -  Ulysses Gomes -  Rômulo

Viegas.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

12/12/2011

Às 9h52min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Cássio

Soares, Sargento Rodrigues e Anselmo José Domingos (substituindo o Deputado Zé

Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.571/2011, no 1º

turno, do qual designou como relator o Deputado Cássio Soares. Passa-se à 1ª Fase

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

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O  Presidente  determina  a

distribuição em avulso do parecer do Projeto de Lei nº 2.571/2011, no 1º turno, que

conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração

Pública, por solicitação do relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária de hoje,  às  16h06min, desconvoca a reunião de 13h45min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

João Leite, Presidente - Cássio Soares - Sargento Rodrigues - Carlos Mosconi.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
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12/12/2011

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Cássio

Soares  e  Carlos  Mosconi  (substituindo  o  Deputado Zé  Maia,  por  indicação  da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares, dispensa a leitura da ata

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Retira-se

da reunião o Deputado Carlos Mosconi. Registra-se a presença do Deputado Rômulo

Viegas  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.571/2011  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Administração

Pública (relator: Deputado Cássio Soares), e são rejeitadas as propostas de emendas

nº 1, que suprime a expressão “e militares”; 2, que dá nova redação ao art. 8º; e 3,

que acrescenta parágrafo único e inciso I ao art.  8º,  todas do Deputado Sargento

Rodrigues, registrando-se o voto favorável desse Deputado às emendas. Cumprida a

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

desconvoca  os  membros  da  Comissão  para  a  reunião  de  hoje,  às  19h45min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

João Leite , Presidente – Cássio Soares – Almir Paraca.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2011

Às 17h15min, comparecem no Centro Técnico Cultural da Universidade Federal de

Itajubá os Deputados Pompílio Canavez e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado

Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Pompílio  Canavez,  declara
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aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  debater  as  iniciativas  relacionadas  à  prevenção  de

enchentes no Rio Sapucaí e os estudos iniciados pela Secretaria de Patrimônio da

União para determinação da Linha Média das Enchentes Ordinárias e da Linha Limite

dos Terrenos Marginais com base no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, alterado pela Lei

Federal  nº  11.481,  de  2007.  A Presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ana Paula  Moni  Silva,  Professora  da  Unifei;  e  os  Srs.

Rogério  Veiga  Aranha,  Superintendente  Regional  da  Secretaria  do  Patrimônio  da

União, e Luciano Ricardo Azevedo Roda, Diretor de Destinação, representando a Sra.

Paula  Maria  Motta  Lara,  Secretária  do  Patrimônio  da  União;  Tales  Augusto  de

Noronha Mota, Gerente do Distrito do Alto da Mantiqueira da Copasa-MG, de Itajubá,

representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-Presidente  dessa

Empresa;  Jorge  Renó  Mouallem,  Prefeito  Municipal  de  Itajubá;  Adoniram  Martini

Renó,  Prefeito  Municpal  de  Piranguinho;  Laudelino  Augusto  dos  Santos  Azevedo,

Vice-Prefeito Municipal de Itajubá; Robson Vaz de Lima, Vereador em Itajubá; Celem

Mohallem, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, e Alexandre

Augusto Barbosa, Professor da Unifei, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Ulysses Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

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

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente - João Leite - Liza Prado.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2011

Às 20h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Deputado Sebastião Costa (substituindo o
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Deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  do  Bloco  Resultado  e  Transparência),

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

Lopes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta

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

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

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

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.443/2011 na

forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Dou tor Viana); 2.447/2011 na forma

do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Antônio Júlio); e

pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.616/2011  (relator:  Deputado

Romel Anízio); e os pareceres pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 ao Projeto de Lei

nº 2.700/2011; 3 ao Projeto de Lei nº 2.701/2011; 2 ao Projeto de Lei nº 2.702/2011; e

3  ao Projeto  de  Lei  nº  2.703/2011 (relator:  Deputado Zé Maia.  Às 22h26min  são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, João

Vítor Xavier, Sargento Rodrigues e Tiago Ulisses. Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Antônio Júlio, que conclui pela aprovação. no 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  1.283/2011  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  é  apresentada  a  Proposta  de

Emenda nº 1, do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a

Proposta de Emenda nº 1,  registrando-se o voto contrário  do Deputado Sargento

Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2°

turno  do  Projeto  de  Lei  nº  2,442/2011  na  forma do  vencido  no  1º  turno,  com  a

Emenda n° 1. Na fase de discussão do parecer do rel ator, Deputado Doutor Viana,

que conclui  pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei  nº  2.727/2011 com as

Emendas  nºs  1  a  4,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  o

Presidente defere o pedida de vista do Deputado Antônio Júlio. Os Projetos de Lei nºs

2.391.  2.445.  2.450  e  2.451/2011  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do

Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinária, dos dias 13, 14,

15 e 16/12/2011, às 10, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier - Romel Anízio - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

18/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 18/2011, de autoria do Governador do Estado,

que cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço –

Agência RMVA –, e altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço, foi aprovado no 2° turno, com

as Emendas n°s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2011

Cria  a  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana do Vale  do  Aço –

Agência RMVA –, e altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do

Vale do Aço – Agência RMVA –, de acordo com o § 2º do art. 4º da Lei Complementar

nº 90, de 12 de janeiro de 2006, na forma de autarquia territorial e especial, com

caráter técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação

urbana,  viabilização  de  instrumentos  de  desenvolvimento  integrado  da  Região
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Metropolitana do Vale do Aço – RMVA – e apoio à execução de funções públicas de

interesse comum, com autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica

de  direito  público,  prazo  de  duração  indeterminado,  vinculada  ao  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana.

§ 1º – A Agência RMVA tem sede e foro no Município de Ipatinga.

§ 2º  –  O âmbito de atuação da Agência RMVA equivale à área dos Municípios

integrantes da RMVA e do seu Colar Metropolitano, nos termos da Lei Complementar

nº 90, de 2006.

§ 3º – O disposto no “caput” não exclui a vinculação da Agência RMVA ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMVA, conforme o disposto no art.

17  da  Lei  Complementar  nº  88,  de  12  de  janeiro  de  2006,  ressalvadas  as

responsabilidades atribuídas à Agência RMVA e as vedações a ela impostas pela

legislação em vigor, no tocante a orçamento, gestão e finanças.

§ 4º – Considera-se função pública de interesse comum, nos termos do art. 43 da

Constituição do Estado,  a atividade ou o serviço cuja realização por parte de um

Município,  isoladamente,  seja  inviável  ou  cause  impacto  nos  outros  Municípios

integrantes da região metropolitana.

Art. 2º – A organização básica da Agência RMVA compreende:

I – Unidade Colegiada:

a) Conselho de Administração;

II – Direção Superior:

a) Diretoria-Geral;

b) Vice-Diretoria-Geral;

III – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Assessoria de Comunicação;

d) Assessoria de Apoio Administrativo;

e) Auditoria Seccional;

f) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade;

g) Diretoria de Inovação e Logística;
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h) Diretoria de Regulação Metropolitana.

§ 1º – A Agência RMVA será dirigida por Diretoria Colegiada, composta pelo Diretor-

Geral,  pelo Vice-Diretor-Geral e pelos titulares das unidades a que se referem as

alíneas "f", "g" e "h" do inciso III do “caput” deste artigo.

§ 2º – Os cargos de Direção Superior a que se refere o inciso II e os titulares das

unidades administrativas a que refere o inciso III do “caput” deste artigo são de livre

nomeação e exoneração do Governador do Estado, observado o disposto no § 3º.

§ 3º – A nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador do Estado a partir

de lista tríplice elaborada pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, na forma

do regulamento, e dependerá de aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

§  4º  –  As  competências  e  a  composição  do  Conselho  de  Administração,  as

competências  da  Diretoria  Colegiada  e  das  unidades  previstas  neste  artigo  e  a

denominação e as competências das unidades da estrutura orgânica complementar

da Agência RMVA serão estabelecidas em decreto.

Art. 3º – Compete à Agência RMVA:

I – elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado a que se refere o art. 5º

da Lei Complementar nº 88, de 2006;

II – promover a implementação de planos, programas e projetos de investimento

estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, bem como a execução

das metas e prioridades estabelecidas;

III  –  elaborar  e  propor,  em caráter  continuado,  estudos  técnicos  com objetivos,

metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os interesses do

Estado e dos Municípios integrantes da RMVA;

IV – propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os planos diretores dos

Municípios integrantes da RMVA com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,

no tocante às funções públicas de interesse comum;

V  –  manter  permanente  avaliação  e  fiscalização  da  execução  dos  planos  e

programas aprovados para a RMVA;

VI – articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais,

objetivando  a  captação  de  recursos  de  investimento  ou  financiamento  para  o

desenvolvimento integrado da RMVA;
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VII – articular-se com os Municípios integrantes da RMVA, com órgãos e entidades

federais e estaduais e com organizações privadas, visando à conjugação de esforços

para o planejamento integrado e o cumprimento de funções públicas de interesse

comum;

VIII – assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMVA;

IX  –  fornecer  suporte  técnico  e  administrativo  à  Assembleia  Metropolitana e  ao

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

X  –  estabelecer  intercâmbio  de  informações  com  organizações  públicas  ou

privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de atuação;

XI – constituir e manter banco de dados com informações atualizadas necessárias

ao planejamento e à elaboração dos programas e planos a serem desenvolvidos;

XII – auxiliar os Municípios da RMVA na elaboração e na revisão de seus planos

diretores;

XIII – colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios a que se refere

o §  2º  do  art.  1º  desta  lei  complementar,  quando necessário  e tendo em vista a

questão do planejamento;

XIV  –  apoiar  os  Municípios  na  elaboração  de  projetos  de  desenvolvimento

metropolitano,  para  fins  de  habilitação  a  recursos  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano;

XV – exercer poder de polícia administrativa, notadamente no tocante à regulação

urbana metropolitana;

XVI – regular a expansão urbana na RMVA;

XVII – desenvolver a pesquisa, a geração e a aplicação de conhecimento científico

e tecnológico;

XVIII – planejar, coordenar, controlar, regular, fiscalizar, monitorar e avaliar as ações

relativas a transporte na RMVA.

§ 1º  – Para o cumprimento das competências previstas neste artigo,  a Agência

RMVA poderá:

I – emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de taxas e

de pagamentos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens

públicos sob sua administração;
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II – firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza e receber auxílios,

contribuições  e  subvenções  sociais  ou  econômicas de outras  entidades  e  órgãos

governamentais, nacionais e estrangeiros;

III – promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de declaração de

utilidade ou necessidade pública ou de interesse social emanada do Chefe do Poder

Executivo competente;

IV – firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil  de interesse

público credenciadas nos termos da legislação estadual;

V – participar de operações conjuntas relacionadas com a fiscalização de funções

públicas de interesse comum;

VI – constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento, para a gerência

de projetos específicos na RMVA;

VII – fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes de planejamento e execução

de função pública de interesse comum na RMVA, em especial quanto a normas de

parcelamento  do  solo  metropolitano  para  fins  urbanos  e  em  áreas  de  interesse

especial ou limítrofes de Município do Colar Metropolitano ou em áreas do Colar que

pertençam a mais de um Município, sem prejuízo das competências municipais;

VIII  –  aplicar  as  sanções  administrativas  previstas  nesta  lei  complementar  às

pessoas físicas e jurídicas de direito privado;

IX – emitir diretrizes metropolitanas e analisar os projetos de parcelamento do solo

para fins de concessão do selo de anuência prévia.

§  2º  –  A  gestão  das  funções  públicas  de  interesse  comum  se  efetivará,

preferencialmente, no que couber, mediante convênios de cooperação ou consórcios

públicos,  instrumentos  do  federalismo  cooperativo  de  que  trata  a  Lei  federal  nº

11.107, de 6 de abril de 2005, a serem formalizados entre o Estado e os Municípios.

§  3º  –  A Agência  RMVA apoiará  tecnicamente  a  formalização  de  mecanismos

institucionais  voluntários  de  gestão  metropolitana,  notadamente  os  convênios  de

cooperação e os consórcios públicos.

§  4º  –  Compete  ao  Diretor-Geral  conceder  anuência  prévia  nos  processos  de

loteamento e desmembramento para os Municípios da RMVA de que trata o inciso IX

do § 1º deste artigo.
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Art. 4º – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos destinados à Agência RMVA:

I – cinco cargos de Administração Superior, sendo um de Diretor-Geral, um de Vice-

Diretor-Geral e três de Diretor;

II – vinte e um cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Parágrafo único – A identificação dos cargos de que trata este artigo e as formas de

recrutamento correspondentes serão definidas em regulamento.

Art. 5º – Ficam criadas e destinadas à Agência RMVA:

I – nove funções gratificadas, de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de

2007;

II  –  quatro  gratificações temporárias  estratégicas,  de  que trata o art.  12 da  Lei

Delegada nº 175, de 2007.

Parágrafo  único  –  A  identificação  das  funções  gratificadas  e  gratificações

temporárias estratégicas de que trata este artigo será definida em regulamento.

Art. 6º – Em função do disposto nos arts. 4º e 5º, fica acrescentado ao Anexo V da

Lei Delegada nº 175, de 2007, o item V.1.B, na forma do Anexo desta lei.

Art.  7º  – Fica impedida de exercer  cargo na Administração Superior  da Agência

RMVA a pessoa que, nos vinte e quatro meses anteriores à data de sua indicação,

tiver:

I – exercido mandato de Prefeito nos Municípios da RMVA;

II – mantido um dos seguintes vínculos com empresa que tenha projeto submetido à

Agência RMVA ou por ela aprovado:

a) acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por cento) do capital

social;

b) administrador, gerente ou membro de conselho de administração ou fiscal;

c) empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.

Art.  8º  –  Os  profissionais  indicados  para  ocupar  os  cargos  da  Administração

Superior, aos quais se refere o inciso I do art. 4º, serão pré-qualificados por comissão

competente, conforme disciplinado em regulamento.
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Art. 9º – Para o exercício do cargo de titular de unidade da estrutura orgânica será

exigida  qualificação  profissional  específica,  definida  com  base  nas  necessidades

técnicas e administrativas da Agência RMVA.

Art. 10 – Constituem receitas da Agência RMVA:

I – as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II – as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

III – as resultantes das tarifas, taxas e preços públicos incidentes sobre a prestação

de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens públicos administrados pela

Agência RMVA;

IV – outras receitas.

Art. 11 – Os recursos advindos das multas administrativas a que se refere esta lei

complementar  reverterão  para  a  subconta  RMVA do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano.

Art. 12 – Sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis, as infrações

administrativas serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as seguintes penas:

I – multa simples;

II – multa diária;

III – impedimento do funcionamento de instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

IV – embargo da obra;

V – demolição da obra;

VI – suspensão do ato de anuência prévia;

VII – suspensão parcial ou total do empreendimento ou atividade, até que cesse a

irregularidade;

VIII – medidas administrativas, na forma de regulamento.

§ 1º – As penalidades previstas neste artigo não excluem aquelas estabelecidas no

âmbito  da  competência  dos  demais  entes  federativos,  nem  aquelas  inerentes  às

normas da administração pública.

§ 2º – A aplicação das penalidades previstas neste artigo não isenta o infrator da

obrigação de reparar o dano resultante da infração.
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Art.  13 – Constituem infrações administrativas, além das previstas  na legislação

federal, estadual ou municipal:

I  –  promover,  por  quaisquer  meios,  parcelamento do solo para  fins  urbanos na

RMVA,  desprovido  do  selo  de  anuência  prévia  emanado  pela  autoridade

metropolitana competente, o que sujeita o infrator à pena de:

a)  multa  simples  no  valor  de  4.500  Ufemgs  (quatro  mil  e  quinhentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 90.000 (noventa mil) Ufemgs;

b)  impedimento  do  funcionamento de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

c) embargo da obra;

d) demolição da obra;

e) suspensão parcial ou total do empreendimento ou atividade, até que cesse a

irregularidade;

f) medidas administrativas, na forma de regulamento;

II  – promover,  por  quaisquer  meios, parcelamento do solo para fins urbanos na

RMVA sem  observância  das  determinações  constantes  no  ato  administrativo  de

anuência prévia emitido pela autoridade competente, o que sujeita o infrator à pena

de:

a)  multa  simples  no  valor  de  4.500 (quatro mil  e  quinhentas)  Ufemgs a  90.000

(noventa mil) Ufemgs;

b)  impedimento  do  funcionamento de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

c) embargo da obra;

d) demolição da obra;

e) suspensão do ato de anuência prévia;

III – descumprir ordem administrativa emitida pela autoridade competente, inclusive

embargo ou demolição de obra, suspensão de atividades ou do empreendimento, o

que sujeita o infrator à pena de:

a) multa simples no valor de 9.000 (nove mil) Ufemgs a 140.000 (cento e quarenta
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mil) Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso de a infração se prolongar no tempo;

c)  impedimento  do  funcionamento  de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos  ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

d) embargo da obra;

e) demolição da obra;

f) suspensão do ato de anuência prévia;

IV – divulgar ou veicular proposta, contrato, peça publicitária, ou prestar informação

falsa  em  comunicação  direcionada  ao  público  em  geral  sobre  empreendimento

irregular ou clandestino, ou, ainda, ocultar fraudulentamente fato a ele relativo, o que

sujeita o infrator à pena de:

a) multa simples no valor de 500 (quinhentas) Ufemgs a 23.000 (vinte e três mil)

Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso de a infração se prolongar no tempo;

c) medidas administrativas, na forma de regulamento;

V  –  descumprir  normas  e  diretrizes  específicas  relacionadas  com  a  ordem

urbanístico-metropolitana  e  com  outras  funções  públicas  de  interesse  comum,

emitidas pelos órgãos públicos competentes, nos termos da legislação pertinente:

a) multa simples no valor de 500 (quinhentas) Ufemgs a 23.000 (vinte e três mil)

Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso de a infração se prolongar no tempo;

c)  impedimento  do  funcionamento  de  instrumentos,  máquinas,  equipamentos  ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de

terceiro e não do infrator;

d) embargo da obra;

e) demolição da obra;

f) suspensão do ato de anuência prévia;



2025
____________________________________________________________________________

g) suspensão parcial ou total do empreendimento ou da atividade, até que cesse a

irregularidade.

Art. 14 – O procedimento administrativo de fiscalização e apuração das infrações,

os  critérios  para  a  aplicação  de  sanções  e  o  procedimento  para  elaboração das

normas técnicas complementares serão disciplinados em decreto.

§ 1º – As infrações às normas relativas às funções públicas de interesse comum no

âmbito  da  RMVA  estão  sujeitas  às  sanções  previstas  nesta  lei  complementar,

observando-se:

I – o processo administrativo cabível, atendida, no que couber, a Lei nº 14.184, de

31 de janeiro de 2002;

II – a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas consequências

para  o  planejamento  e  o  equilíbrio  das  funções  públicas de  interesse  comum na

RMVA;

III – os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do empreendimento

relacionados  à  infração,  tendo  em  vista  o  descumprimento  da  legislação

metropolitana pertinente;

IV – a situação econômica do infrator, no caso de multa;

V – a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para afastamento do perigo

gerado e para correção do dano causado ao território metropolitano;

VI – a colaboração do infrator com os órgãos estaduais para solução dos problemas

advindos de sua conduta.

§ 2º – Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 3º – A multa simples será aplicada à pessoa física ou jurídica de direito privado

que obstar ou dificultar ação fiscalizadora.

§  4º  –  A multa  diária  será  aplicada  sempre  que o  cometimento  da  infração  se

prolongar no tempo e será computada até que o infrator comprove a regularização da

situação à autoridade competente.

§ 5º – O valor da multa diária corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da multa

simples aplicada ao infrator.

§ 6º – Sujeita-se a multa de 100% (cem por cento) do valor estabelecido para a
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penalidade  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilizar  ou  propiciar  a  utilização  de

documento relativo ao recolhimento da multa com autenticação falsa, sem prejuízo

das demais sanções penais cabíveis.

§ 7º – Em caso de reincidência na mesma infração punida com multa, a pena será

aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma infração, a critério

da autoridade competente, poderá ser aplicada a pena de suspensão de atividades.

§  8º  –  Os  débitos  resultantes  de  multas  aplicadas  em  decorrência  desta  lei

complementar serão corrigidos monetariamente e poderão ser pagos em até vinte e

quatro  parcelas  mensais,  sendo  que,  em  caso  de  inadimplência,  o  parcelamento

concedido dará lugar ao vencimento antecipado.

§ 9º – Será concedido desconto de 20% (vinte por cento) para o pagamento à vista

de débito resultante de multa.

§ 10 – O valor da multa simples será corrigido anualmente com base na variação da

Ufemg.

§ 11 – O valor das multas de que trata esta lei complementar poderá ser reduzido

em até 50% (cinquenta por cento), mediante assinatura de Compromisso de Anuência

Corretiva entre o infrator e a Agência RMVA para fins de saneamento e compensação

dos impactos da infração.

§ 12 – Os empreendimentos ou atividades desprovidos de anuência prévia ou que

contrariarem o ato administrativo da anuência equiparam-se, para todos os efeitos

jurídicos, aos parcelamentos de solo clandestinos e irregulares, inclusive os casos

dispostos no art. 19, § 4º, e no art. 52 da Lei federal nº 6.766, de 19 de dezembro de

1979.

Art.  15  –  O  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana prestará apoio logístico e operacional à Agência RMVA até sua efetiva

instalação, observado o disposto no inciso VI do art. 27 da Lei Delegada nº 180, de 20

de janeiro de 2011.

Art. 16 – A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência RMVA nos processos

judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua Procuradoria

Jurídica, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 17 – O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 90, de 2006, passa a vigorar com
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a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 1º – Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de Açucena, Antônio

Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Córrego Novo,

Dom  Cavati,  Dionísio,  Entre-Folhas,  Iapu,  Ipaba,  Jaguaraçu,  Joanésia,  Marliéria,

Mesquita,  Naque,  Periquito,  Pingo  d'Água,  São  José  do  Goiabal,  São  João  do

Oriente, Sobrália e Vargem Alegre.”.

Art. 18 – Fica revogado o inciso IV do art. 59 da Lei Delegada nº 180, de 2011.

Art. 19 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

ANEXO

(a que se refere o art. 6º da Lei Complementar n° ,  de de de 2011)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.1.B – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO

VALE DO AÇO – AGÊNCIA RMVA

V.1.B.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

*  -  A tabela  contendo  os  Cargos  em  Comissão  da  Administração  Superior  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

V.1.B.2 – QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - A tabela contendo o Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do

Grupo de Direção e Assessoramento – DAI foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

17.12.2011.
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FUNÇÕES GRATIFICADAS

*  -  A  tabela  contendo  as  Funções  Gratificadas  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 17.12.2011.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - A tabela contendo as Funções Temporárias Estratégicas foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 17.12.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

22/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 22/2011, de autori a do Governador do Estado,

que altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março  de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22/2011

Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 6°, o § 1° do art. 37, o “caput” e o inciso IV do art. 56 da

Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, pas sam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  6° –  São  benefícios  assegurados  com  recursos  do  Regime  Próprio  de

Previdência Social:

(...)

Art. 37 – (...)
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§ 1° – Excluem-se do disposto no “caput” as contrib uições do servidor aposentado

em cargo efetivo no qual foi provido após 31 de dezembro de 2001 e do beneficiário

de pensão devida pelo falecimento do servidor titular de cargo efetivo provido após 31

de dezembro de 2001,  cujo benefício seja arcado com recursos do Funpemg, as

quais serão integralmente repassadas ao Funpemg a partir  de 2013,  observado o

disposto no § 3° do art. 28 desta lei complementar.

(…)

Art. 56 – São fontes de receita do Funpemg:

(...)

IV – créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9° do art. 201 da

Constituição da República, quando referentes aos segurados cujos benefícios sejam

custeados pelo Funpemg.”.

Art. 2° – O § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar

com a redação a seguir, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 5°:

“Art. 28 – (...)

§  1° –  A alíquota  de  contribuição patronal,  até  31  de  dezembro  de  2012,  será

equivalente:

(...)

§ 5° – A partir de 1° de janeiro de 2013, a alíquot a patronal é de 19% (dezenove por

cento).”.

Art. 3° – O “caput” do art. 39 e os de seus incisos  I e II passam a vigorar com a

redação que segue, e ficam acrescentados aos incisos I e II as seguintes alíneas “c”:

“Art. 39 – Compete ao Estado, por meio do Funfip, assegurar:

I – os benefícios de aposentadoria:

(…)

c) aos operários dos Municípios e de entidades municipais da administração indireta

previstos  na  alínea “h”  do  art.  2° da  Lei  n° 1.195,  de 23 de dezembro  de 1954,

inscritos até 18 de dezembro de 1986;

II – os benefícios de pensão por morte:

(…)

c)  aos  dependentes  do  segurado  de  Municípios  e  entidades  municipais  da
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administração indireta,  quando o fato gerador  do direito  previsto neste inciso tiver

ocorrido até 31 de dezembro de 2003.”.

Art. 4° – Fica acrescentado ao “caput” do art. 50 d a Lei Complementar n° 64, de

2002, o seguinte inciso XI:

“Art. 50 – (...)

XI – créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9° do art. 201 da

Constituição da República, quando referentes aos segurados cujos benefícios sejam

custeados pelo Funfip.”.

Art. 5° – Os §§ 1°, 3°, 4° e 6° do art. 85 da Lei C omplementar n° 64, de 2002,

passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao referido artigo

os seguintes §§ 1°-A, 1°-B e 1°-C, a seguir:

“Art. 85 (…)

§ 1° – O benefício a que se refere o “caput” será c usteado por meio de contribuição

descontada  da  remuneração  de  contribuição  ou  dos  proventos  do  servidor,  com

alíquota de 3,2% (três vírgula dois por cento) para o segurado e cada um dos seus

dependentes inscritos, ressalvados os filhos menores de vinte e um anos, observados

o limite máximo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o valor mínimo de R$

30,00 (trinta reais) para o segurado e cada um de seus dependentes, limites esses a

serem reajustados  pelos  índices do  aumento  geral  concedido  ao  servidor  público

estadual.

§  1°-A –  A contribuição  a  que se  refere  o  §1° incid irá  sobre  o  maior  valor  de

remuneração  de  contribuição ou  de proventos  do  servidor  que  tiver  mais  de  um

vínculo com o Estado.

§ 1°-B –  Poderão ser inscritos  como dependentes,  pa ra os  fins previstos  neste

artigo, os filhos com idade superior a vinte e um anos e inferior a trinta e cinco anos, a

requerimento do segurado e mediante o pagamento de contribuição no valor mínimo

estabelecido no § 1°.

§  1°-C  –  O  limite  máximo  de  que  trata  o  §  1° consid erará  o  somatório  das

contribuições do segurado e dos seus dependentes inscritos, exceto os referidos no §

1°-B.

(…)
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§ 3° – A contribuição referida no § 1° será acresci da de 1,6% ( um vírgula seis por

cento) da remuneração de contribuição ou dos proventos sobre o valor que exceder o

limite máximo estabelecido no § 1°.

§  4° –  O  Tesouro  do  Estado  contribuirá  com  o  valor  correspondente  a  50%

(cinquenta  por  cento)  do  somatório  da  contribuição  do  segurado  e  de  seus

dependentes inscritos.

(…)

§  6° –  A  assistência  a  que  se  refere  o  “caput”  será  prestada  pelo  Ipsemg

exclusivamente  aos  segurados  e  seus  dependentes  inscritos,  mediante  a

comprovação do desconto no contracheque do último mês recebido ou do pagamento

da contribuição diretamente ao Ipsemg até o último dia útil do mês de contribuição,

nos termos de regulamento.”.

Art. 6° – O Anexo a que se refere o art. 37 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

passa a vigorar na forma do Anexo desta lei complementar.

§ 1° – As alíquotas constantes na linha corresponde nte a 2012 do Anexo vigorarão

de 1° de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012.

§  2° –  As  alíquotas  constantes  na  linha  corresponde nte  a  2012-A do  Anexo

vigorarão de 1° de julho de 2012 a 31 de dezembro d e 2012.

Art. 7° – Aos servidores efetivos e seus dependente s, à conta de recursos do Poder,

órgão  ou  entidade  responsável  por  arcar  com  as  respectivas  remunerações,  fica

assegurada a concessão, conforme previsto no Estatuto dos Servidores e legislação

correlata vigente, dos seguintes direitos:

I – licença para tratamento de saúde, quando incapacitado temporariamente para o

exercício de suas atividades laborais, nos termos do regulamento;

II  –  licença  maternidade  por  cento  e  vinte  dias,  à  servidora  gestante,  com

remuneração integral, mediante apresentação de atestado médico oficial, bem como

a prorrogação por sessenta dias prevista em legislação específica;

III  – abono-família,  devido mensalmente ao servidor  de baixa renda,  segundo o

estabelecido no art.  13 da Emenda à Constituição da República n° 20,  de 15 de

dezembro de 1998, na proporção do respectivo número de filhos e dos que a ele se

equipararem, com idade igual ou inferior a catorze anos ou inválidos, nos termos do
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regulamento;

IV  –  auxílio-reclusão,  devido  aos  dependentes  do  servidor  recolhido  à  prisão e

reconhecido como de baixa renda, segundo o estabelecido no art. 13 da Emenda à

Constituição da República n° 20, de 15 de dezembro de 1998, até que a lei discipline

a matéria.

Art. 8° – À servidora efetiva que adotar ou obtiver  guarda judicial de criança para

fins de adoção será concedida licença-maternidade, à conta de recursos do Poder,

órgão ou entidade responsável pelo pagamento da remuneração da servidora, pelo

período de:

I – cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade;

II – sessenta dias, se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade;

III – trinta dias, se a criança tiver de quatro a oito anos de idade.

Parágrafo único – O benefício de que trata o “caput” será concedido uma única vez,

quando da formalização da guarda judicial ou da adoção.

Art. 9° – Ficam revogados:

I – as alíneas “b”, “c” e “e” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 6° da Lei

Complementar n° 64, de 2002;

II – os arts. 16, 17, 18, 25 e 70 da Lei Complementar n° 64, de 2002;

III – o inciso III do art. 39 da Lei Complementar n° 64, de 2002;

IV – os §§ 2° e 7° do art. 85 da Lei Complementar n ° 64, de 2002.

Art. 10 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

ANEXO

(a que se refere o art. 6° da Lei Complementar n° ,  de de de 2011)

“ANEXO

(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar n° 6 4, de 25 de março de 2002)

* - A tabela  a que se refere o art. 6° da Lei Comp lementar n° , de de de 2011, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 252/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 252/2011, de autoria do Deputad o Elismar Prado, que dispõe

sobre a renegociação da dívida de Municípios  e de servidores com o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, foi aprovado no

2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 252/2011

Dispõe sobre a renegociação de débitos de Municípios e entidades municipais da

administração  indireta  decorrentes  de  atraso  no  recolhimento  de  contribuição

previdenciária e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam transferidos para a Fazenda Pública  do Estado de Minas Gerais, à

conta do Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, os direitos creditórios relativos

aos débitos vincendos e vencidos de Municípios conveniados e suas entidades da

administração indireta  relativos  a  contribuições  em  atraso devidas  ao  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

§ 1° – Para fins do disposto nesta lei, consideram- se débitos dos Municípios e suas

entidades  da  administração  indireta  o  montante  das  contribuições  em  atraso

decorrentes de convênios celebrados com o Ipsemg, a que se refere o art. 86 da Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 2° – Serão considerados como decorrentes de inadi mplemento no recolhimento

de contribuições previdenciárias, nos termos do art.  34 da Lei  n° 9.380, de 18 de

dezembro  de  1986,  60% (sessenta  por  cento)  do  valor  dos  débitos  vincendos  e

vencidos que não apresentem discriminação acerca de sua natureza.

Art.  2° –  Fica  o  Poder  Executivo,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, autorizado a renegociar, em caráter geral, os débitos de Municípios e suas
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entidades da administração indireta, observado o seguinte:

I – os débitos serão corrigidos pela variação do Índice de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA – do período e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano;

II  –  o  pagamento  poderá  ser  realizado  em  até  duzentas  e  quarenta  parcelas

mensais consecutivas, observado o disposto nesta lei;

III – as parcelas serão atualizadas mensalmente com base na variação do IPCA;

IV – o valor da parcela não poderá ser inferior a R$1.000,00 (mil reais).

§ 1° – No reescalonamento da dívida, será observada  a capacidade de pagamento

do Município devedor para fins de definição do número de parcelas.

§ 2° – Serão devidos juros moratórios de 0,33% (zer o vírgula trinta e três por cento)

do saldo devedor, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do referido

saldo.

Art.  3° –  Fica  o  Poder  Executivo,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda,  autorizado  a  criar  procedimento  especial  de  renegociação,  observado  o

seguinte:

I – os débitos de Municípios e entidades municipais da administração indireta serão

corrigidos pela variação do IPCA do período e acrescidos de juros de 6% (seis por

cento) ao ano;

II  –  os  Municípios  que  aderirem  à  renegociação  especial  terão  seus  débitos

atualizados na data do acordo e anistiados até o montante de R$100.000,00 (cem mil

reais);

III – o valor atualizado da dívida, já deduzido o valor de que trata o inciso II, será

parcelado em até dezoito meses, iniciando-se o pagamento no mês subsequente ao

da adesão à renegociação especial.

§  1° –  Nos casos em que o  valor  atualizado da dívid a for  inferior  ao montante

previsto no inciso II, a anistia será considerada total e plena.

§ 2º – Havendo saldo devedor remanescente, serão concedidos descontos para a

adesão à renegociação, nos seguintes valores:

I – 95% (noventa e cinco por cento) do valor referente aos juros para adesão em até

sessenta dias corridos contados da data da publicação desta lei;

II – 85% (oitenta e cinco por cento) do valor referente aos juros para adesão entre
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sessenta e um e cento e vinte dias corridos contados da data da publicação desta lei;

III – 75% (setenta e cinco por cento) do valor referente aos juros para adesão entre

cento e vinte e um e cento e oitenta dias corridos contados da data da publicação

desta lei.

§ 3° – As parcelas serão atualizadas mensalmente co m base na variação do IPCA.

§ 4° – Serão devidos juros moratórios de 0,33% (zer o vírgula trinta e três por cento)

do saldo devedor, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do referido

saldo.

Art. 4° – Não será admitida a dação em pagamento de  bem imóvel para a quitação

de débito de que trata esta lei, vincendo ou vencido.

Parágrafo único – A critério do Poder Executivo, poderão ser aceitos em pagamento

títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

– Selic.

Art. 5° – Independentemente de adesão às renegociaç ões, os Municípios poderão,

em qualquer  caso,  antecipar o pagamento de parcelas vincendas, cujo valor  será

deduzido do principal para fins de cálculo do saldo devedor.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 264/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 264/2011, de autoria do Deputad o Fred Costa, que acrescenta

inciso ao art. 2° da Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos

dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado, foi aprovado no

2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 264/2011

Acrescenta inciso ao art. 2° da Lei n° 16.279, de 2 0 de julho de 2006, que dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 16 .279, de 20 de julho de 2006, o

seguinte inciso XXII:

“Art. 2° - (...)

XXII - ter acesso, no local onde a assistência é prestada, às seguintes informações

sobre os serviços de saúde:

a) endereços, telefones, horários de funcionamento e especialidades oferecidas;

b) nome, número de registro no órgão de regulamentação e controle da profissão e

horário de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 444/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 444/2011, de autoria do Deputad o Célio Moreira, que altera a

Lei n° 19.095, de 2 de agosto de 2010, que discipli na o “marketing” direto ativo e cria

lista pública de consumidores para o fim que menciona, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 444/2011

Dá nova redação ao art. 5° da Lei n° 19.095, de 2 d e agosto de 2010, que disciplina

o  “marketing”  direto  ativo  e  cria  lista  pública  de  consumidores  para  o  fim  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 5° da Lei n° 19.095, de 2 de agost o de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5° - A inclusão de consumidor na lista de que  trata esta lei e a consulta a essa

lista são gratuitas.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 558/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 558/2011, de autoria do Deputad o Fred Costa, que dispõe sobre

o registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher  no Estado,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 558/2011

Dispõe sobre o registro e a divulgação dos dados sobre violência contra a mulher

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – São obrigatórios o registro e a divulgaçã o dos dados sobre violência contra

a mulher no Estado.

Art. 2° – O Poder Executivo tornará públicos os seg uintes dados sobre violência

contra a mulher:

I – o número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil;

II – o número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil;

III  –  o  número  de  inquéritos  policiais  encaminhados  ao  Ministério  Público  e  ao

Poder Judiciário.

§  1° –  Na divulgação dos  dados  a  que se  refere  o  “c aput”  deste  artigo,  serão

especificados:
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I  – as ocorrências decorrentes da Notificação Compulsória de Violência contra a

Mulher, a que se refere a Lei n° 15.218, de 7 de ju lho de 2004;

II – a região do Estado em que ocorreu o ato de violência;

III – o tipo de delito;

IV – a raça ou etnia da vítima;

V – a provável causa do ato de violência;

VI – as consequências do ato de violência.

§ 2° – Os dados serão divulgados semestralmente, po r meio da internet.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 692/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 692/2011, de autoria do Deputad o Arlen Santiago, que dispõe

sobre a afixação, nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de nível

médio, de informações sobre os números de telefones de serviços de emergência, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 692/2011

Dispõe sobre a afixação, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, de

lista de números de telefone de serviços de emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As escolas de ensino fundamental  e médio afixarão, em locais de fácil

acesso e visibilidade, lista de números de telefone de serviços de emergência.

Parágrafo único - A lista de que trata o “caput” deste artigo conterá os números de

telefone da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros

Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu -, do Disque-Denúncia
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e das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.079 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 1.079/2011, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

dispõe sobre a  obrigatoriedade de os estabelecimentos escolares disponibilizarem

cadeiras  específicas  para os  alunos portadores de deficiência,  foi  aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.079/2011

Acrescenta dispositivo à Lei n° 15.816, de 16 de no vembro de 2005, que estabelece

critério para a concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15 .816, de 16 de novembro de 2005,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 1° – (...)

Parágrafo único – Para atender  ao disposto no "caput",  os ambientes escolares

deverão dispor de mobiliário, equipamentos e espaços adequados.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.283 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.283/2011, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras providências, foi
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aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1, 2, 4 e 5 ao Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.283/2011

Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso I do art. 5° da Lei n° 14.937, d e 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os incisos III, IV e V:

“Art. 5° – (...)

I – o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;

(...)

III – o comprador, em relação ao veículo objeto de reserva de domínio;

IV – o alienante que não comunicar ao órgão de registro a venda do veículo, em

relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o momento do

conhecimento da alienação pela autoridade responsável;

V – a seguradora ou a instituição financeira que deixar de prestar as informações de

que trata o art. 16-A, em relação à embarcação ou aeronave não informada.".

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 10 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte inciso

IX:

“Art. 10 – (...)

IX – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para caminhões destinados a locação, de

propriedade de pessoa jurídica que utilize no mínimo quinhentos veículos registrados

no  Estado  destinados  exclusivamente  a  locação,  mediante  regime  especial  de

tributação concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e

nas demais condições estabelecidos em regulamento.”.

Art.  3° – O § 2° do  art.  10 da Lei  n° 14.937,  de 20 03,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:
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“Art. 10 – (…)

§ 2° – O disposto nos incisos III e IX do "caput" d este artigo aplica-se também aos

veículos  destinados  a  locação  que  estiverem  na  posse  da  pessoa  jurídica  nele

referida  em virtude de contrato  formal  de  arrendamento  mercantil  ou  propriedade

fiduciária.”.

Art. 4° – Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 14 .937, de 2003, o seguinte § 3°:

“Art. 11 – (...)

§  3° –  O IPVA incidente  sobre  a  propriedade  de  ônib us  utilizado no transporte

coletivo urbano de passageiros será pago em cota única ou em oito parcelas mensais

consecutivas.”.

Art. 5° – Ficam acrescentados à Lei n° 14.937, de 2 003, os seguintes arts. 11-A e

16-A:

“Art. 11-A – O crédito tributário relativo ao IPVA de exercícios anteriores, vencido,

formalizado  ou  não,  inclusive  o  inscrito  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua

cobrança, poderá ser pago em até doze parcelas mensais iguais e sucessivas, nos

termos do regulamento.

(...)

Art. 16-A – A seguradora ou a instituição financeira informará à Secretaria de Estado

de Fazenda, no prazo e na forma estabelecidos em regulamento, dados relativos aos

contratos de seguro de embarcações ou de aeronaves que tenham por proprietário

pessoa física ou jurídica domiciliada no Estado, para os fins do disposto no inciso II

do § 2° do art. 7°.

Parágrafo único – O descumprimento da obrigação prevista neste artigo sujeita o

infrator a multa de 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), por embarcação ou aeronave, sem prejuízo da responsabilidade de que trata

o inciso V do art. 5°.”.

Art. 6° – O parágrafo único do art. 14 da Lei n° 14 .937, de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 14 – (…)

Parágrafo único – Os atos de registro de transferência de veículo somente se darão

após o pagamento do imposto, das multas e dos juros devidos.”.
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Art.  7° – O art.  6° da Lei n° 19.445, de 12 de jane iro de 2011, passa a vigorar

acrescido dos seguintes §§ 3° e 4°:

“Art. 6° – (…)

§  3° –  Aplicam-se  as  penalidades  previstas  neste  ar tigo  à  Delegatária  para  o

Sistema Intermunicipal de Passageiros quando se comprovar a parada habitual de

veículo  rodoviário  sob  sua  responsabilidade,  para  embarque  e  desembarque  de

passageiros,  em locais que não os pontos extremos,  os  pontos de parada ou os

pontos de seção definidos no Quadro de Regime de Funcionamento – QRF – da

linha.

§ 4° – A comprovação de parada habitual constará de  auto específico de infração

lavrado  pela  autoridade  competente,  nos  termos  do  Regulamento  do  Serviço  de

Transporte  Coletivo  rodoviário  Intermunicipal  e Metropolitano do Estado de Minas

Gerais – RTSC.”.

Art. 8° – Ficam revogados o inciso II do art. 2° da  Lei n° 12.971, de 27 de julho de

1998, e o art. 16 da Lei n° 15.956, de 29 de dezemb ro de 2005.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.229 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.229/2011, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que dispõe

sobre  condições  de  sepultamento  no  Estado,  em  atendimento  às  diretrizes  do

Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  Conama –,  e dá outras  providências,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.229/2011

Dispõe sobre condições sanitárias e ambientais para sepultamento no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Sem prejuízo  das normas instituídas pelo Conselho  Nacional  do  Meio

Ambiente  –  Conama  –,  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  que

administram cemitérios e prestam serviços de sepultamento humano obedecerão às

práticas e condutas estabelecidas nesta lei.

Art. 2° – Nos cemitérios horizontais e verticais, s erão adotadas técnicas e práticas

que permitam a troca gasosa e garantam as condições adequadas à decomposição

dos corpos, com o objetivo de minimizar os riscos de ocorrência de danos ao meio

ambiente.

Art.  3° –  As  mantas  ou  urnas  funerárias  utilizadas  nos  cemitérios  horizontais  e

verticais serão constituídas de materiais biodegradáveis que não gerem substâncias

nocivas ao meio ambiente.

Parágrafo  único  –  Os acessórios  de  metal  ou  plástico  usados nas  alças e  nos

fechos das mantas ou urnas a que se refere o “caput” poderão ser constituídos de

material não biodegradável.

Art. 4° – Nos cemitérios horizontais, o nível infer ior das sepulturas estará a uma

distância de, no mínimo, 1,5m (um vírgula cinco metro) acima do nível mais alto do

lençol freático, medido ao final da estação das cheias.

Art. 5° – Nos cemitérios verticais, serão utilizado s técnicas e materiais que impeçam

a passagem  de gases para  o  local  de  circulação de pessoas  e  o  vazamento  de

líquidos oriundos da coliquação.

Art.  6° – O descumprimento do disposto nesta lei  su jeita o infrator às seguintes

penalidades:

I – advertência;

II  –  multa  no  valor  de  500 Ufemgs  (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de

Minas Gerais) a 1.000 (mil) Ufemgs.

Art. 7° – Os cemitérios em operação na data de publ icação desta lei terão o prazo

de noventa dias contados da data de sua publicação para se adequarem às medidas

nela contidas.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.391 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.391/2011, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça, que

dispõe  sobre  a  concessão  do  adicional  de  insalubridade  e  periculosidade  aos

ocupantes  dos  cargos  que  menciona  dos  Quadros  de  Pessoal  da  Secretaria  do

Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar, foi aprovado no 2° turno,

na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turn o.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.391/2011

Altera os arts. 12 e 13 da Lei n° 10.856, de 5 de a gosto de 1992, que dispõe sobre

a recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos padrões de vencimento e dos

proventos dos servidores do Poder Judiciário, e institui a Gratificação de Serviços de

Segurança para os militares e servidores que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 12 da Lei n° 10.856, de  5 de agosto de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  12  –  Fazem  jus  a  adicional  de  insalubridade os  servidores  do  Quadro  de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da

Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  das  Secretarias  de  Juízo  Militar  que

trabalhem  habitualmente  em  local  insalubre  ou  em  contato  permanente  com

substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio.".

Art. 2° – O "caput" do art. 13 da Lei n° 10.856, de  1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeira Instância, da Secretaria do Tribunal de
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Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar:

I – Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Oficial de

Justiça e de Comissário da Infância e da Juventude;

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

Justiça Avaliador III e IV, Psicólogo Judicial e Cirurgião-Dentista.”.

Art. 3° – Ao servidor no exercício das atribuições previstas para o cargo de Técnico

Judiciário,  especialidade  Cirurgião-Dentista,  que  tiver  ingressado  nos  Quadros  de

Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário até 12 de janeiro de 2011 e que trabalhe

habitualmente  com  risco  de  vida  fica  assegurado  o  direito  ao  adicional  de

periculosidade no percentual  de até  40% (quarenta  por  cento),  calculado sobre o

vencimento do respectivo padrão.

Art. 4° – Fica instituída a Gratificação de Serviço s de Segurança, a ser paga:

I – aos militares do Estado e aos servidores policiais civis que, no exercício de suas

funções, sejam colocados à disposição do Centro de Segurança Institucional – Cesi –

do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais,  de  que trata  o art.  16 da Lei

Complementar n° 85, de 28 de dezembro de 2005;

II – aos militares do Estado que, no exercício de suas funções, sejam colocados à

disposição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art.  5° – A gratificação de que trata o art.  4° cor responde a 40% (quarenta por

cento) do vencimento básico do servidor policial civil ou da remuneração básica do

militar do Estado.

Art. 6° – A gratificação de que trata o art. 4° não  será incorporada, para qualquer

efeito, à remuneração de seus beneficiários, nem computada ou acumulada para fins

de concessão de acréscimos ulteriores.

Art.  7° –  As despesas decorrentes da  aplicação do a rt.  4° correrão à  conta  de

dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas

Gerais e ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 8° – A gratificação de que trata o art. 4° ser á devida aos militares do Estado e

aos servidores policiais civis a partir da data em que o militar ou servidor policial civil

tiver sido colocado à disposição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ou

do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único – A gratificação de que trata o art.  4° não poderá ser recebida

cumulativamente com outros benefícios de mesma natureza percebidos dos órgãos

referidos no "caput" deste artigo.

Art. 9° – A implementação das alterações previstas nesta lei fica condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.445 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.445/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que institui a

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

Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  –  TFRM  –  e  o  Cadastro

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

Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – Cerm –, foi aprovado

no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no  1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.445/2011

Institui  a  Taxa  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM – e o

Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de

Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – Cerm.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DA TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
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DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS

MINERÁRIOS – TFRM

Art.  1° –  Fica  instituída  a  Taxa  de  Controle,  Monit oramento  e  Fiscalização  das

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários

–  TFRM  –,  que  tem  como  fato  gerador  o  exercício  regular  do  poder  de  polícia

conferido  ao  Estado  sobre  a  atividade  de  pesquisa,  lavra,  exploração  ou

aproveitamento, realizada no Estado, dos seguintes recursos minerários:

I – bauxita, metalúrgica ou refratária;

II – terras-raras;

III  –  minerais  ou  minérios  que  sejam  fonte,  primária  ou  secundária,  direta  ou

indireta,  imediata  ou  mediata,  isolada  ou  conjuntamente  com  outros  elementos

químicos, de chumbo, cobre, estanho, ferro, lítio, manganês, níquel, tântalo, titânio,

zinco e zircônio.

Art. 2° – Para os efeitos desta lei, as expressões “recurso minerário” e “mineral ou

minério” são equivalentes.

Art. 3° – O poder de polícia de que trata o art. 1°  será exercido pelos seguintes

órgãos e entidades:

I – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –, para:

a)  planejamento,  organização,  direção,  coordenação,  execução,  controle  e

avaliação das ações setoriais relativas à utilização de recursos minerários, à gestão e

ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição

e comércio de bens minerais;

b) registro, controle e fiscalização de autorizações, licenciamentos, permissões e

concessões  para  pesquisa,  lavra,  exploração  e  aproveitamento  de  recursos

minerários;

c)  controle,  monitoramento  e  fiscalização  das  atividades  de  pesquisa,  lavra,

exploração e aproveitamento de recursos minerários;

d) defesa dos recursos naturais;

II  –  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –

Semad –,  Fundação Estadual  do  Meio Ambiente  – Feam –,  Instituto Estadual  de

Florestas – IEF – e Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –, que compõem o
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Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema –, para:

a) aplicação das normas de preservação, conservação, controle e desenvolvimento

sustentável  dos recursos naturais,  entre os quais o solo e o subsolo, e zelo pela

observância dessas normas, em articulação com outros órgãos;

b)  identificação  dos  recursos  naturais  do  Estado,  compatibilizando  as  medidas

preservacionistas  e  conservacionistas  com  a  exploração  racional,  conforme  as

diretrizes do desenvolvimento sustentável;

c) planejamento, organização e promoção das atividades de controle e fiscalização

referentes ao uso dos recursos naturais do Estado, entre os quais o solo e o subsolo;

d) defesa do solo e dos recursos naturais;

III – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes –, para

promoção do levantamento sistemático de oferta e demanda de ciência e tecnologia

no Estado e difusão de informações para órgãos e entidades cujas atividades se

enquadrem em sua área de competência.

Parágrafo único – No exercício das atividades relacionadas no “caput”, a Sede, a

Semad,  o IEF, a Feam, o Igam e  a Sectes contarão com o apoio operacional dos

seguintes órgãos e entidades da administração estadual, observadas as respectivas

competências legais:

I – Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –;

II – Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –;

III – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG –;

IV – Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – Indi –;

V – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –;

VI – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec.

Art. 4° – Contribuinte da TFRM é a pessoa, física o u jurídica, que esteja, a qualquer

título,  autorizada  a  realizar  pesquisa,  lavra,  exploração  ou  aproveitamento  de

recursos minerários no Estado.

Art. 5° – Considera-se ocorrido o fato gerador da T FRM no momento da venda ou

da transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular do mineral ou

minério extraído.

Art. 6° – A TFRM não incidirá sobre o estéril.
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Art. 7° – São isentos do pagamento da TFRM:

I – os recursos minerários destinados à industrialização no Estado, salvo quando

destinados  a  acondicionamento,  beneficiamento  ou  pelotização,  sinterização  ou

processos similares;

II – a empresa com receita bruta anual igual ou inferior a 1.650.000 Ufemgs (um

milhão seiscentos e cinquenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III  – as  atividades de pesquisa,  lavra, exploração e aproveitamento de recursos

minerários localizados na área mineira da Superintendência do Desenvolvimento do

Nordeste – Sudene.

§  1° –  Para fins  de aplicação da isenção de que tra ta  o inciso  I  do “caput”,  o

contribuinte deverá obter, a cada operação de venda, declaração do adquirente de

que o mineral ou minério será empregado em processo de industrialização no Estado

não caracterizado como acondicionamento, beneficiamento, pelotização, sinterização

ou processos similares, responsabilizando-se pelo recolhimento do tributo em relação

à quantidade que não for destinada à industrialização.

§ 2° – Em substituição à declaração prevista no § 1 °, o adquirente de mineral ou

minério poderá obter regime especial junto à SEF, hipótese em que as vendas a ele

destinadas  ocorrerão  com  isenção  da  TFRM,  assumindo  o  requerente  a

responsabilidade pelo recolhimento do tributo em relação à quantidade que não for

destinada à industrialização.

§  3° –  Na  hipótese  de  aquisição  de  mineral  ou  minér io  por  estabelecimento

acondicionador,  beneficiador,  pelotizador,  sinterizador  ou  que  realize  processos

similares, para posterior revenda para industrialização, a isenção de que trata o inciso

I do “caput” dependerá de regime especial junto à SEF, assumindo os adquirentes a

responsabilidade pelo recolhimento do tributo em relação à quantidade que não for

posteriormente destinada à industrialização.

§ 4° – O regulamento disporá sobre:

I – o modelo e a forma de entrega da declaração de que trata o § 1°;

II – a forma, as condições e os prazos para a concessão do regime especial de que

tratam os §§ 2° e 3°.

§  5° –  Para  os  efeitos  do  disposto  no  inciso  I  do  “ caput”,  considera-se
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beneficiamento a fragmentação, a cominuição, a redução de tamanho, a britagem, a

briquetagem,  a  moagem,  a  pulverização,  a  classificação,  o  peneiramento,  a

aglomeração,  a  concentração,  a  seleção,  a  separação  por  quaisquer  métodos,  a

catação,  a  flotação,  a  levigação,  a  homogeneização,  o  desaguamento,  a

desidratação,  a  sedimentação,  a  centrifugação,  a  filtragem,  a  secagem  e  outros

processos de beneficiamento de minerais ou minérios.

Art.  8° – O valor da TFRM corresponderá a 1 (uma) U femg vigente na data do

vencimento da taxa, por tonelada de mineral ou minério bruto extraído.

§ 1° – No caso de a quantidade extraída corresponde r a uma fração de tonelada, o

montante devido será proporcional.

§ 2° – Para fins de determinação da quantidade de m ineral ou minério extraída,

sujeita  ao  recolhimento  da  TFRM,  será  considerada  a  quantidade  indicada  no

documento fiscal relativo à venda ou à transferência, ainda que se trate de mineral ou

minério  submetido  a  processo  de  acondicionamento,  beneficiamento,  pelotização,

sinterização ou processos similares.

§ 3° – Para fins do disposto no § 2°, na hipótese d e venda de mineral ou minério em

estado  bruto  entre  estabelecimentos  mineradores,  a  quantidade  indicada  no

documento  fiscal  será  reduzida  ao  percentual  equivalente  de  teor  da  substância

contida no mineral ou minério, na forma do regulamento.

§ 4° – Na hipótese de ser apurado, no mês, valor a recolher inferior a 100 (cem)

Ufemgs,  o  recolhimento  será  transferido  para  o  mês  seguinte  ou  para  os  meses

seguintes, até que seja alcançado o valor mínimo de recolhimento.

Art. 9° – A TFRM será apurada mensalmente e recolhi da até o último dia útil do mês

seguinte ao da emissão do documento fiscal relativo à saída do recurso minerário do

estabelecimento do contribuinte,  nas hipóteses de venda ou de transferência para

estabelecimento de mesma titularidade situado em outra unidade da Federação.

§ 1° – Para a apuração mensal do valor da TFRM, o c ontribuinte:

I – considerará a quantidade de mercadoria indicada nos documentos fiscais a que

se refere o “caput”, para os fins de determinação da quantidade de mineral ou minério

em tonelada ou fração desta;

II – deduzirá da quantidade apurada na forma do inciso I a quantidade de mineral



2051
____________________________________________________________________________

ou minério adquirida pelo estabelecimento no mês, na forma do regulamento.

§ 2° – Para fins do disposto nos incisos I e II do § 1° deste artigo, na hipótese de

aquisição ou venda de mineral ou minério em estado bruto, as quantidades a serem

consideradas observarão o disposto no § 3° do art. 8°.

§ 3° – Na hipótese de transferência entre estabelec imentos de mesma titularidade

no Estado, a apuração do valor da TFRM a ser recolhida será efetuada de forma

global pelo estabelecimento que realizar a venda ou a transferência interestadual.

Art.  10  –  A  falta  de  pagamento  da  TFRM  ou  seu  pagamento  a  menor  ou

intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor da taxa devida,

nos seguintes termos:

I  –  havendo  espontaneidade  no  pagamento  do  principal  e  dos  acessórios,

observado o disposto no § 1°, será cobrada multa de  mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de atraso, até o

trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia

de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;

II – havendo ação fiscal, será cobrada multa de 50% (cinquenta por cento) do valor

da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias contados do recebimento do auto de infração;

b) a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto na alínea "a" e até trinta dias contados do recebimento do auto

de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após

o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§  1° –  Na  hipótese  prevista  no  inciso  I  do  “caput”,  ocorrendo  o  pagamento

espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando houver ação

fiscal.

§ 2° – Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:

I – de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto no inciso I do
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“caput”;

II  – reduzida em conformidade com o inciso II do “caput”, com base na data de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.

§  3° –  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores

restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Art. 11 – Sujeita-se a multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida quem

utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento da TFRM com

autenticação falsa.

Art. 12 – Sem prejuízo do recolhimento do tributo devido e das multas previstas no

art. 10, sujeita-se a multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da taxa devida

quem prestar de maneira falsa, ainda que parcialmente, a declaração de que trata o §

1° do art. 7°.

Art. 13 – Os contribuintes da TFRM remeterão à SEF, na forma, no prazo e nas

condições  estabelecidos  em  regulamento,  informações  relativas  à  apuração  e  ao

pagamento da TFRM.

Parágrafo único – A falta de entrega das informações a que se refere o “caput”

sujeita o infrator a multa de 15.000 (quinze mil) Ufemgs por infração.

Art. 14 – A fiscalização tributária da TFRM compete à SEF, cabendo à Sede, no

exercício de suas atribuições legais, exigir a comprovação do seu pagamento.

Parágrafo único – Constatada infração relativa à TFRM, cabe ao servidor fiscal da

SEF lavrar auto de infração para a formalização do crédito tributário, assegurada a

ampla defesa, observados, no que couber, a tramitação e os procedimentos previstos

na legislação tributária.

CAPÍTULO II

DO CADASTRO ESTADUAL DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO

DE RECURSOS MINERÁRIOS – CERM

Art.  15  –  Fica  instituído  o  Cadastro  Estadual  de  Controle, Monitoramento  e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários – Cerm –, de inscrição obrigatória para as pessoas, físicas ou

jurídicas,  que  estejam,  a  qualquer  título,  autorizadas  a  realizar  pesquisa,  lavra,
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exploração ou aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Parágrafo único – A inscrição no cadastro de que trata o “caput” não estará sujeita

ao pagamento de taxa e será feita  no prazo e de acordo com os procedimentos

estabelecidos em regulamento.

Art. 16 – As pessoas obrigadas à inscrição no Cerm, observado o prazo, a forma, a

periodicidade e as condições estabelecidas em regulamento, prestarão informações

sobre:

I – os atos de autorização, licenciamento, permissão e concessão para pesquisa,

lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, seu prazo de validade e

as condições neles estabelecidas;

II  –  a  condição efetiva  de fruição dos direitos  de pesquisa,  lavra,  exploração e

aproveitamento de recursos minerários;

III  –  o início,  a suspensão e o encerramento das atividades de pesquisa, lavra,

exploração e aproveitamento de recursos minerários;

IV – as modificações nas reservas minerais;

V – o método de lavra, transporte e distribuição dos recursos minerários extraídos;

VI – as características dos recursos minerários extraídos, inclusive o teor mínimo

aproveitável, e a relação estéril/minério;

VII – a quantidade e a qualidade dos recursos minerários extraídos;

VIII – a destinação dada aos recursos minerários extraídos;

IX – os valores recolhidos a título da Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Minerais – CFEM –, prevista na Lei federal n° 7.990, de 28 de dezembro de

1989, bem como as informações necessárias ao seu cálculo e à comprovação de seu

recolhimento;

X –  o  número de  trabalhadores empregados nas atividades de pesquisa,  lavra,

exploração e  aproveitamento  de  recursos  minerários,  com  as  respectivas  idades,

remunerações médias, qualificação profissional e grau de instrução;

XI – o número de trabalhadores empregados nas atividades administrativas e nas

demais atividades, com as respectivas idades,  remunerações médias,  qualificação

profissional e grau de instrução;

XII  –  as  necessidades  relacionadas  à  qualificação  profissional  e  às  exigências
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tecnológicas  e  de  infraestrutura  para  aprimoramento  e  aperfeiçoamento  das

atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários;

XIII – outros dados previstos em regulamento.

Art.  17  –  A  Subsecretaria  de  Desenvolvimento  Minerometalúrgico  e  Política

Energética da Sede administrará o Cerm.

Art. 18 – As pessoas obrigadas a se inscrever no Cerm que não o fizerem no prazo

estabelecido em regulamento ficarão sujeitas ao pagamento de multa equivalente a

15.000 (quinze mil) Ufemgs por decurso do prazo estabelecido na legislação e por

intimação não atendida.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 – Os recursos arrecadados relativos à TFRM serão destinados aos órgãos e

às entidades da administração estadual mencionados no art. 3°.

Art. 20 – Os valores recolhidos a título de multa a que se refere o art. 18 serão

destinados à Sede.

Art.  21 – Esta lei  entra em vigor  na data de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente aos arts. 1° a 14 e 19 no exercício f inanceiro subsequente, observado o

disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.447 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.447/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consol ida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as

Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.447/2011

Altera a Lei  n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  q ue consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e o art. 11 da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de

1994, que reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 20 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o § 30 do mesmo artigo acrescido do inciso

XLIV que segue, e o artigo, acrescido dos seguintes §§ 62 a 70:

“Art.12 - (…)

§ 20 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com laje pré-moldada, tijolos cerâmicos, tijoleiras (peças ocas

para  tetos  e  pavimentos)  de  cerâmica,  tapa-vistas  (complemento  de  tijoleira)  de

cerâmica, manilhas e conexões cerâmicas, telhas, areia e brita.

(…)

§ 30 - (…)

XLIV - telhas plásticas.

(…)

§ 62 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga tributária

nas operações internas com “kit” para gás natural veicular – GNV.

§ 63 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com feijão.

§ 64 - As reduções de carga tributária a que se referem os §§ 23 e 24 deste artigo

aplicam-se às operações internas promovidas por centro de distribuição de mesma

titularidade de estabelecimento industrial com mercadorias por este produzidas.

§ 65 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com concreto de cimento ou asfáltico destinado a construtora
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para  emprego  em  obra  pública  contratada  mediante  licitação  pela  administração

pública federal para manutenção, reparo ou construção de rodovias federais ou pela

administração pública estadual.

§ 66 - Observado o disposto nos §§ 67 e 68 deste artigo, fica o Poder Executivo

autorizado, nos prazos e nas condições previstos em regulamento, a reduzir para até

0% (zero por cento) a carga tributária:

I - na operação interna com mercadorias que, nos termos da legislação do ICMS,

sejam  consideradas  bens  alheios  à  atividade  do  estabelecimento  ou  não  se

enquadrem  no  conceito  de  matéria-prima,  produto  intermediário  ou  material  de

embalagem,  destinadas  a  estabelecimento  industrial  em  fase  de  instalação  no

Estado;

II  -  na  entrada,  decorrente  de  importação  do  exterior,  promovida  por

estabelecimento industrial em fase de instalação no Estado, das mercadorias de que

trata o inciso I, exceto materiais de construção.

§ 67 - Para a aplicação do disposto no § 66 deste artigo será observado o seguinte:

I - o estabelecimento industrial em fase de instalação deverá:

a) ser signatário de protocolo de intenções firmado com o Estado;

b)  atuar  na  fabricação  de  produtos  relacionados  na  Parte  5  do  Anexo  XII  do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.08 0,  de 13 de dezembro de

2002;

c) apresentar compromisso de geração de, pelo menos, mil e quinhentos empregos

diretos,  no  prazo  de  três  anos  contados  da  data  do  início  de  produção  do

estabelecimento;

II - a redução será concedida:

a) a requerimento do interessado, que, na hipótese do inciso II do § 66, deverá

justificar a necessidade de importação da mercadoria;

b) mediante regime especial, que observará, no que couber, o disposto nos §§ 1° a

6° do art. 225 desta lei;

III - a saída promovida com a redução da carga tributária não ensejará o estorno de

crédito de ICMS.

§ 68 - No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67
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deste artigo, o estabelecimento industrial  em fase de instalação no Estado deverá

recolher,  proporcionalmente ao valor  que faltar  para completar  o número de mil  e

quinhentos empregos diretos, o imposto dispensado em razão da redução de carga

tributária de que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até

o último dia útil do mês subsequente àquele em que se verificar o descumprimento.

§ 69 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com capacete para motociclista.

§ 70 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações internas com fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente,

da rocha verdete.”.

Art. 2° - Ficam acrescentados à Lei n° 6.763, de 19 75, os seguintes arts. 12-A, 38-

A, 39-A e 205-A:

“Art. 12-A - Fica criado, com vigência até 31 de dezembro de 2015, adicional de

dois  pontos  percentuais  nas  alíquotas  previstas  para  as  operações  internas  com

cervejas  sem  álcool,  com  bebidas  alcoólicas,  exceto  aguardente  de  cana  ou  de

melaço, com cigarros, exceto os embalados em maço, com produtos de tabacaria e

com armas, inclusive quando estabelecidas no regulamento do imposto, para os fins

do disposto no § 1° do art. 82 do Ato das Disposiçõ es Constitucionais Transitórias da

Constituição da República.

§ 1° - O valor do imposto decorrente do adicional d e alíquota de que trata o “caput”

não será utilizado ou considerado para efeitos do cálculo de quaisquer benefícios ou

incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros.

§ 2° -  Fica o Poder  Executivo autorizado,  na forma,  no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a excluir as operações de que trata o “caput” da aplicação

do adicional de alíquota estabelecido neste artigo.

§ 3° - A forma e as condições de destaque, escritur ação, apuração e recolhimento

do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o “caput” serão estabelecidas

em regulamento, o qual poderá prever o destaque, a escrituração, a apuração e o

recolhimento, em separado, do referido valor.



2058
____________________________________________________________________________

§ 4° -  A responsabilidade por  substituição tributár ia  prevista no art.  22 desta lei

aplica-se ao adicional de alíquota de que trata o “caput” deste artigo.

(…)

Art.  38-A -  O Poder  Executivo,  nos termos de regulamento,  poderá  estabelecer

forma simplificada de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS

pelo prestador de serviço de comunicação.

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no “caput”, o valor a ser restituído

poderá  ser  calculado  e  apropriado  pelo  sujeito  passivo  em  sua  escrita  fiscal,

aplicando-se  determinado  percentual  sobre  o  valor  do  imposto  destacado  no

documento relativo à prestação de serviço de comunicação.

(...)

Art. 39-A - A validade de documento fiscal eletrônico emitido em contingência fica

condicionada à transmissão do respectivo arquivo digital à Secretaria de Estado de

Fazenda e à sua autorização de uso,  nas hipóteses em que tal  obrigação esteja

prevista em regulamento.

(...)

Art. 205-A - São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que

visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou postergar o seu pagamento ou a ocultar

os  verdadeiros  aspectos  do  fato  gerador  ou  a  real  natureza  dos  elementos

constitutivos da obrigação tributária.

§ 1° - Para a desconsideração de ato ou negócio jur ídico levar-se-á em conta, entre

outros aspectos, a ocorrência de:

I - falta de propósito negocial;

II - abuso de forma jurídica.

§ 2° - Considera-se indicativo de falta de propósit o negocial a opção pela forma

mais complexa ou mais onerosa aos envolvidos para a prática de determinado ato.

§ 3° - Para efeito do disposto no inciso II do § 1° , considera-se abuso de forma

jurídica a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado

econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.

§ 4° -  A defesa do sujeito passivo contra a descons ideração do ato ou negócio

jurídico  previsto  no  “caput”  deste  artigo  deverá  ser  feita  juntamente  com  a
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impugnação ao lançamento do crédito tributário, na forma e no prazo previstos na

legislação que regula o contencioso administrativo fiscal.

§ 5° - O órgão julgador administrativo julgará em c aráter preliminar a questão da

desconsideração do ato ou negócio jurídico.

§ 6° - No caso de exigir-se tributo do sujeito pass ivo, nos termos deste artigo, ele

poderá ser quitado até o termo final do prazo para impugnação, acrescido apenas de

juros e multa de mora.”.

Art. 3° - O “caput” do art. 20-K e o art. 205 da Le i n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20-K - As reduções previstas no art. 20-I desta lei aplicam-se aos casos em

que,  do  leite  adquirido  no  regime  de  que  trata  esta  seção,  resultem  produtos

acondicionados  em  embalagem  própria  para  consumo  remetidos  pelo  próprio

fabricante em operação sujeita à incidência do ICMS.

(...)

Art. 205 - Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a

ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de

obrigação tributária serão desconsiderados, para fins tributários, pelo Auditor Fiscal

da Receita Estadual.

Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica a atos e negócios jurídicos

em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, os quais serão objeto

de procedimento distinto.”.

Art.  4° -  O art.  24 da Lei n° 6.763,  de 1975,  passa  a vigorar  com as seguintes

alterações:

“Art. 24 - (…)

§  4° -  Para  a  concessão  de  inscrição  do  estabelecim ento  no  Cadastro  de

Contribuintes poderão ser exigidos:

(...)

IV - oferecimento de garantia de cumprimento das obrigações tributárias, na forma

prevista em regulamento,  na hipótese de antecedentes fiscais  que desabonem as

pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou controladas,

ou ainda seus sócios.
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(…)

§ 7° - (…)

IV - (…)

c) a participação em organização ou associação constituída com a finalidade de

implementar  esquema  de  evasão  fiscal  mediante  artifícios  que  envolvam  a

dissimulação de atos, negócios ou pessoas, potencialmente lesivos ao erário;

d)  a produção,  a aquisição,  a comercialização,  a distribuição,  o transporte ou a

estocagem de mercadoria falsificada ou adulterada;

e)  a  utilização como insumo, a comercialização ou a estocagem de mercadoria

objeto de contrabando ou descaminho;

V - (...)

b)  aquisição,  distribuição,  transporte,  estocagem  ou  revenda  de  combustível

adulterado ou desconforme;

(...)

d) débitos inscritos em dívida ativa em nome do estabelecimento, sem exigibilidade

suspensa, com valor superior ao capital integralizado;

VI – não for oferecida, no prazo estipulado, a garantia de que trata o inciso IV do §

4° deste artigo, na hipótese mencionada naquele mes mo inciso;

VII - o contribuinte encontrar-se em situação de inadimplência fraudulenta, assim

entendida a falta de recolhimento de débito tributário vencido relativo a imposto já

retido por substituição tributária;

VIII - o contribuinte praticar operações incompatíveis com seu objeto social, com

sua capacidade financeira ou com as condições físicas de seu estabelecimento.

(...)

§ 9° - Em substituição ou em complemento à garantia  exigida na hipótese prevista

no inciso IV do § 4° deste artigo, o contribuinte p oderá ser  submetido ao regime

especial de controle e fiscalização previsto no art. 52 desta lei.”.

Art. 5° - Os arts. 17, 28, 52 e 160-A da Lei n° 6.7 63, de 1975, ficam acrescidos dos

seguintes dispositivos:

“Art. 17 - (...)

§ 3° - Ao pequeno produtor rural fica assegurado o mesmo tratamento a que se
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refere o § 1° deste artigo na comercialização de se us produtos agroindustriais, desde

que:

I - esteja inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa Física;

II - atenda à legislação sanitária vigente;

III - tenha receita bruta anual de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

(...)

Art. 28 - (...)

§  7° -  Na hipótese de que trata  o § 5° deste artigo ,  fica o destinatário  mineiro

autorizado a apropriar o crédito decorrente de operação ou prestação ocorrida até a

data em que o incentivo ou benefício for divulgado em resolução do Secretário de

Estado de Fazenda, exceto nas seguintes hipóteses, nos termos do regulamento:

I - entrada decorrente de operação de transferência;

II - entrada decorrente de operação promovida por empresa interdependente;

III  -  demais  situações  em  que  o  destinatário  mineiro  comprovadamente  tenha

ciência do incentivo ou benefício fiscal concedido ao remetente.

(...)

Art. 52 - (...)

XVII - utilizar documento fiscal falso ou ideologicamente falso.

§ 1° - (...)

VII - atribuição da responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido

pelas operações subsequentes com mercadorias sujeitas ao regime da substituição

tributária  de  que  trata  o  art.  22  desta  lei,  ainda  que  previamente  destacado  ou

informado o imposto no documento fiscal de aquisição da mercadoria, hipótese em

que  será  admitida  a  apropriação,  como  crédito,  do  imposto  comprovadamente

recolhido nas operações anteriores.

(...)

Art. 160-A - (...)

VII  -  da  falta  de  autorização  do  documento  fiscal  eletrônico  gerado  em

contingência.”.

Art. 6° - O inciso II do do art. 53 da Lei n° 6.763 , de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V e do § 13 que seguem:
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“Art. 53 - (…)

II  – o valor  das operações ou das prestações realizadas ou da base de cálculo

estabelecida pela legislação;

(...)

V  -  o  valor  do  imposto  a  ser  informado em documento  fiscal  por  exigência  da

legislação.

(...)

§ 13 - A multa prevista no inciso XXXIV do art. 54 desta lei, além das reduções

previstas no § 9° deste artigo, poderá ser reduzida , na forma do § 3° deste artigo, a

até 50% (cinquenta por cento) do valor, ficando a redução condicionada a que seja

sanada  a  irregularidade e  efetuado o  pagamento  integral  no  prazo de trinta  dias

contados da publicação da decisão irrecorrível do órgão julgador administrativo.”.

Art. 7° - Os incisos XXX e XXXII do art. 54 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos incisos XLI a XLVII e

do § 4° que seguem:

“Art. 54 - (...)

XXX  -  por  imprimir,  mandar  imprimir,  utilizar,  inutilizar  ou  cancelar  formulário

destinado a impressão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados,

bem  como  por  confeccionar,  mandar  confeccionar,  utilizar,  armazenar,  distribuir,

inutilizar  ou  cancelar  formulário  de  segurança  em  desacordo  com  a  legislação

tributária  –  500  (quinhentas)  Ufemgs  por  formulário,  sem  prejuízo  da  inutilização

deste;

(…)

XXXII - por deixar de cancelar formulário de segurança em branco ou autorização

para  sua  confecção,  na  forma  definida  na  legislação  tributária,  na  hipótese  de

desistência  pelo  contribuinte  de  sua  autorização  para  imprimir  e  emitir

simultaneamente documentos fiscais por processamento eletrônico de dados ou para

imprimir documentos fiscais eletrônicos - 500 (quinhentas) Ufemgs por formulário ou

autorização;

(…)

XLI - por deixar de solicitar a inutilização de número de documento fiscal eletrônico
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– 50 (cinquenta) Ufemgs por número;

XLII - por solicitar, após o prazo previsto em regulamento, a inutilização de número

de documento fiscal eletrônico - 25 (vinte e cinco) Ufemgs por número;

XLIII  -  por  deixar,  o  destinatário,  relativamente  ao  documento  fiscal  eletrônico

emitido  por  terceiro,  de  confirmar  a  operação,  de  informar  seu  desconhecimento

desta  ou  de  informar  a  devolução  das  mercadorias,  na  forma  e  nas  condições

previstas na legislação tributária - 100 (cem) Ufemgs por documento;

XLIV - por utilizar, para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação do

serviço de transporte, documento auxiliar de documento fiscal eletrônico:

a)  sem código de barra ou com código de barra fora dos padrões definidos na

legislação  pertinente  ou  ilegível  para  leitura  ótica  -  200  (duzentas)  Ufemgs  por

documento;

b) sem chave de acesso do documento fiscal eletrônico - 200 (duzentas) Ufemgs

por documento;

c)  sem  protocolo  de  autorização  do  documento  fiscal  eletrônico  ou,  quando

impresso em formulário de segurança, representação numérica do respectivo código

de barra - 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

d) impresso em contingência sem a utilização de formulário de segurança, quando

exigido  pelo  regulamento,  desde  que  o  documento  fiscal  eletrônico  relativo  à

operação ou à prestação tenha sido autorizado antes do início de ação fiscal - 200

(duzentas) Ufemgs por documento;

e) com informações divergentes das contidas no correspondente documento fiscal

eletrônico,  ressalvadas  as  hipóteses  para  as  quais  haja  previsão  de  penalidade

específica - 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

f) em desacordo com outras exigências previstas na legislação para as quais não

haja penalidade específica nesta lei - 25 (vinte e cinco) Ufemgs por documento;

XLV - por transportar mercadoria ou por realizar prestação de serviço de transporte

sem  portar  o  documento  auxiliar  de  documento  fiscal  eletrônico,  desde  que  o

documento  fiscal  relativo  à  operação  ou  prestação  tenha  sido  autorizado

eletronicamente  antes  do  início  de  ação  fiscal  -  200  (duzentas)  Ufemgs  por

documento;
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XLVI - por deixar,  o  destinatário de documento fiscal eletrônico,  de comunicar à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  no  prazo  previsto  em  regulamento,  a

impossibilidade de confirmação da existência da autorização de uso do documento

fiscal eletrônico emitido em contingência - 200 (duzentas) Ufemgs por documento;

XLVII - por utilizar os sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos em

desacordo com as normas previstas em regulamento para garantir a estabilidade dos

ambientes de produção, desde que não configurada a conduta do inciso XXXI deste

artigo - 1.000 (mil) Ufemgs por constatação.

(...)

§ 4° - Na hipótese do inciso VI do “caput” deste ar tigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação, não podendo ser inferior a

15% (quinze por cento) do valor da operação, inclusive quando amparada por isenção

ou não incidência.”.

Art. 8° - O inciso VII e os §§ 2° e 3° do art. 55 d a Lei n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos incisos XXXVI a XLIII

e dos §§ 5° e 6° que seguem:

“Art. 55 - (…)

VII - por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou a prestação:

a)  importância  diversa  do  efetivo  valor  da  operação  ou  da  prestação  -  40%

(quarenta por cento) do valor da diferença apurada;

b) valor da base de cálculo da substituição tributária menor do que a prevista na

legislação, em decorrência de aposição, no documento fiscal, de importância diversa

do efetivo valor da prestação ou da operação própria – 40% (quarenta por cento) do

valor da diferença apurada;

c) valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, relativamente à

prestação  ou  operação  própria  ou  à  substituição  tributária,  nas  hipóteses  não

abrangidas pelas alíneas “a” e “b” deste inciso – 20% (vinte por cento) do valor da

diferença apurada;

(...)

XXXVI - por transmitir informação em meio digital contendo dados falsos quanto à

aquisição de energia  elétrica  em  ambiente  de  contratação livre  -  100% (cem por
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cento) do valor das operações de aquisição de energia elétrica no respectivo período;

XXXVII - por deixar de consignar, em documento fiscal que acobertar a operação ou

a prestação, ainda que em virtude de incorreta aplicação de diferimento, suspensão,

isenção ou não incidência, a base de cálculo prevista na legislação, relativamente à

prestação ou operação própria ou à substituição tributária – 20% (vinte por cento) do

valor da base de cálculo;

XXXVIII  -  por  cancelar  documento  fiscal  eletrônico  ou  informação  eletrônica  de

registro de saída de documento fiscal eletrônico após a saída da mercadoria ou o

início da prestação do serviço - 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou

da prestação;

XXXIX -  por  cancelar,  após o  prazo previsto em regulamento,  documento fiscal

eletrônico relativo a operação ou prestação não ocorrida – 20% (vinte por cento) do

valor da operação ou da prestação;

XL - por utilizar, para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação de

serviço de transporte, documento auxiliar de documento fiscal eletrônico com valores

ou  dados  do  destinatário  que  não  correspondam  ao  constante  no  respectivo

documento fiscal  eletrônico -  50% (cinquenta por cento)  do valor da operação ou

prestação;

XLI  -  por  informar  Declaração  Prévia  de  Emissão  em  Contingência  com  valor

divergente do constante no respectivo documento fiscal eletrônico - 40% (quarenta

por cento) do valor da diferença;

XLII - por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação, a

título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido ou

apurado por substituição tributária, valor superior ao do imposto total que incidiu nas

operações  com a  mercadoria  –  50% (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  diferença

apurada;

XLIII - por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação, a

título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido ou

apurado por substituição tributária,  valor  superior ao do reembolso de substituição

tributária – 50% (cinquenta por cento) do valor da diferença apurada.

(...)
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§ 2° - Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX  do “caput”, observado, no que

couber, o disposto no § 3° deste artigo, a multa fi ca limitada a duas vezes e meia o

valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo ser inferior a 15%

(quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive quando amparada

por isenção ou não incidência.

§ 3° - Nas hipóteses dos incisos II, VI, XVI, XIX e  XXIX do “caput” deste artigo,

quando a infração for constatada pela fiscalização no trânsito da mercadoria, a multa

fica limitada a  duas vezes e  meia o valor  do  imposto  cobrado na autuação,  não

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação,

inclusive quando amparada por isenção ou não incidência.

(...)

§ 5° - Nas hipóteses dos incisos II e XVI do “caput ” deste artigo, quando a infração

for apurada pelo Fisco com base exclusivamente em documento e nos lançamentos

efetuados  na  escrita  fiscal  ou  comercial  do  contribuinte,  se  o  desacobertamento

decorrer da emissão ou utilização de documento fiscal desautorizado, em virtude de o

emitente  ter-se  tornado  obrigado  à  emissão  de  documento  fiscal  eletrônico,  a

penalidade  será  de  3% (três  por  cento)  do  valor  da  operação  ou  da  prestação,

observado o disposto no § 1°.

§ 6° - As penalidades a que se referem os incisos I I e XVI do “caput” deste artigo

aplicam-se,  inclusive,  às  hipóteses em que  o  remetente ou prestador  não obtiver

previamente a autorização de uso do documento fiscal eletrônico correspondente à

operação ou à prestação ou em que o documento gerado em contingência não for

transmitido nas situações em que tal obrigação esteja prevista em regulamento.”.

Art. 9° - Para os efeitos do disposto no “caput” do  art. 226 da Lei n° 6.763, de 1975,

prevalece, até o dia 31 de dezembro de 2011, o limite mínimo de juros de mora de

que trata o § 3° do art. 84 da Lei federal n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995.

Art. 10 - Ficam convalidadas as operações realizadas no período de 12 a 26 de

agosto de 2011 em conformidade com a previsão contida no § 5° do art. 59 da Parte 1

do Anexo XV do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13
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de dezembro de 2002.

Art. 11 - O crédito tributário, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança, relativo a estorno de crédito de ICMS decorrente do

recebimento de mercadorias ou serviços em operações ou prestações interestaduais,

realizadas até a data de publicação desta lei, abrigadas por incentivo ou benefício

fiscal ou financeiro vinculado ao imposto, concedido ou autorizado por outra unidade

da Federação sem a observância do disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2° do

art. 155 da Constituição da República, poderá ser quitado, no prazo de noventa dias

contados  da  data  da  publicação  desta  lei,  com  os  benefícios  do  Programa  de

Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS – PPE II –, instituído

pelo Decreto n° 45.358, de 4 de maio de 2010, nos t ermos de regulamento.

Art. 12 - O disposto no § 7°, introduzido por esta lei, do art. 28 da Lei n° 6.763, de

1975, e no art. 11 desta lei não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação

de importâncias já recolhidas.

Art. 13 - Fica autorizada, até 31 de dezembro de 2011, a apropriação de crédito do

ICMS  relativa  às  remessas  interestaduais  de  leite  ou  seus  derivados,  não

acondicionados em embalagem própria para consumo, pelo contribuinte signatário de

protocolo  com  o  Estado,  desde  que tenha sido  observado o  disposto  em regime

especial  de  tributação concedido  nos termos  da legislação vigente  até  a  data  de

publicação desta lei.

Parágrafo único - Na hipótese de protocolo com data final de vigência posterior a 31

de dezembro de 2011, aquela data será mantida, desde que:

I - o protocolo e o respectivo regime especial de tributação estejam em vigor na

data de publicação desta lei;

II - o contribuinte esteja cumprindo os compromissos assumidos no protocolo;

III  -  a  prorrogação,  até  a  data  final  de  vigência  prevista  no  protocolo,  seja

formalizada mediante termo aditivo ao regime especial de tributação.

Art. 14 - O item 1 da Tabela C da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação: “Fiscalização do transporte coletivo intermunicipal de passageiros:

será cobrada à razão de 3% (três por cento) sobre a receita operacional da linha, nos

termos do art. 11 da Lei n° 11.403, de 21/1/94.”.
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Art. 15 - Os §§ 1° e 2° do art. 11 da Lei n° 11.403 , de 21 de janeiro de 1994, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

§ 1° - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expe diente do sistema de transporte

coletivo intermunicipal é de 3% (três por cento) da receita,  por linha, calculada de

acordo com critérios a serem estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DER-MG.

§ 2° - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expe diente do sistema de transporte

coletivo  metropolitano  é  de  3%  (três  por  cento)  do  custo  total  do  sistema,

obedecendo-se à sistemática prevista em legislação própria.”.

Art. 16 - Ficam revogados os incisos I a VI do § 31 do art. 12 da Lei n° 6.763, de

1975.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício financeiro subsequente ao da sua publicação, observado, no que se refere

ao art. 12-A da Lei n° 6.763, de 1975, o disposto n a alínea “c” do inciso III do art. 150

da Constituição da República.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.449 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.449/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consol ida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais, e fixa prazo mínimo para alienação de veículos automotores

apreendidos ou removidos, foi aprovado no 2° turno,  na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.449/2011

Altera a Lei  n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  q ue consolida a legislação

tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  fixa  prazo  para  alienação  de  veículos
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automotores apreendidos ou removidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O § 3° do art. 89, os §§ 7° e 8° do art. 90, o parágrafo único do art. 94, o §

3° do art. 96, o inciso XIV do art. 114 e o § 2° do  art. 116 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 89 – (...)

§ 3° – Em nenhuma hipótese haverá cobrança cumulati va das taxas previstas nos

subitens 2.44 e 2.45 da Tabela A ou 5.13 e 5.14 da Tabela D, autorizada a exigência

de uma delas apenas, em cada caso, conforme o serviço a que se refira e o órgão

que efetivamente prestá-lo, no momento da ocorrência do fato gerador.

(...)

Art. 90 – (...)

§ 7° – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais  a que se refere o subitem

2.45  da  Tabela  A a  sociedade  seguradora  beneficiada,  sem  a  comprovação  do

pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 8° – O custo das taxas previstas nos subitens 2.4 4 e 2.45 da Tabela A não poderá

ser  acrescido  ao  valor  do  Seguro  de  Danos  Pessoais  Causados  por  Veículos

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT – nem poderá ser repassado ao proprietário

do veículo automotor.

(...)

Art. 94 – (...)

Parágrafo único – Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos subitens 2.44,

2.45, 4.1 e 4.2 da Tabela A são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

(...)

Art. 96 – (...)

§ 3° – Na hipótese do subitem 2.44 da Tabela A, o v alor da taxa será retido na conta

do  Tesouro  Estadual  em  estabelecimento  da  rede  bancária  credenciado  para  o

recolhimento do tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.

(...)

Art. 114 – (...)

XIV – aos eventos esportivos profissionais e amadores realizados no Estado.
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(...)

Art. 116 – (...)

§  2° –  Contribuintes  da Taxa de Segurança Pública p revista no subitem 3.1 da

Tabela B e nos subitens 5.13 e 5.14 da Tabela D são as sociedades seguradoras

beneficiadas pelo DPVAT.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao § 3° do art. 91 da L ei n° 6.763, de 1975, o seguinte

inciso X:

"Art. 91 – (…)

§ 3° – (…)

X – da taxa prevista no subitem 2.4 da Tabela A o microempreendedor individual de

que trata o § 1° do art. 18-A da Lei Complementar f ederal n° 123, de 14 de dezembro

de 2006.”.

Art. 3° – Fica acrescentado ao art. 113 da Lei n° 6 .763, de 1975, o seguinte § 6°:

"Art. 113 – (...)

§ 6° – Os serviços a que se referem os subitens 5.7  e 5.8 da Tabela D, quando

prestados  por  particulares,  mediante  terceirização,  não poderão  ser  cobrados  em

valores superiores aos previstos nesta lei.".

Art. 4° – Os §§ 1° e 2° do art. 118 da Lei n° 6.763 , de 1975, passam a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o § 3° que segue:

"Art. 118 – (...)

§ 1° – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais  a que se refere o subitem

5.14  da  Tabela  D  a  sociedade  seguradora  beneficiada,  sem  a  comprovação  do

pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 2° – O custo das taxas previstas nos subitens 5.1 3 e 5.14 da Tabela D não poderá

ser  acrescido  ao  valor  do  DPVAT nem  poderá  ser  repassado  ao  proprietário  do

veículo automotor.

§ 3° – Na hipótese do subitem 5.13 da Tabela D, o v alor da taxa será retido na

conta do Tesouro Estadual em estabelecimento da rede bancária credenciado para o

recolhimento do tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.”.

Art. 5° – Os subitens 2.16 e 2.35 da Tabela A da Le i n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar na forma do Anexo I desta lei, ficando acrescidos à Tabela A os subitens 2.44,
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2.45 e 2.46, conforme o referido anexo.

Art. 6° – Os subitens 5.7 e 5.8 da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar na forma do Anexo II desta lei, ficando acrescidos à Tabela D os subitens 5.12,

5.13 e 5.14, conforme o referido anexo.

Art.  7° –  O  Poder  Executivo  promoverá  a  imediata  al ienação  dos  veículos

automotores apreendidos ou removidos a qualquer título decorridos noventa dias da

data de apreensão ou remoção, observado o disposto no art. 328 da Lei federal n°

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos no

exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na

alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 201 1)

“TABELA A

(a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 26 d e dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de Autoridades

Administrativas

* - A tabela contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Expediente Relativa a

Atos  de  Autoridades  Administrativas  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

17.12.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 201 1)

"TABELA D

(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de Atos de

Autoridades Policiais

* - A tabela contendo o lançamento e a cobrança da Taxa de Segurança Pública

Decorrente de Atos de Autoridades Policiais foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 17.12.2011.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.450 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.450/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

empresa  Minas  Gerais  Participações  S.A.  –  MGI  –  a  constituir  subsidiária,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.450/2011

Autoriza  a  empresa  Minas  Gerais  Participações  S.A.  –  MGI  –  a constituir

subsidiárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica a empresa Minas Gerais Participações  S.A. – MGI – autorizada a

constituir  subsidiárias,  nas  formas  admitidas  em  lei,  com  a  finalidade  de  realizar

operações estruturadas de mercado relacionadas com seus ativos, incluindo-se os

direitos creditórios de que seja cessionária nos termos do art. 1° da Lei n° 19.266, de

17 de dezembro de 2010.

Parágrafo único – Ficam as subsidiárias a que se refere o “caput” autorizadas a

participar de empresas privadas, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição

da República.

Art. 2° – É permitida a cessão de empregados da MGI  para as suas subsidiárias,

respeitados os direitos  assegurados  em lei  e  em acordos  coletivos de  trabalho  e

garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.451/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a
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empresa  Banco  de  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  BDMG  –  a

constituir subsidiária, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

Autoriza a empresa pública Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais

– BDMG – a constituir subsidiária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica a empresa pública Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –

BDMG – autorizada a constituir subsidiárias, na formas admitidas em lei, observadas

as disposições e normas do Sistema Financeiro Nacional aplicáveis, com a finalidade

de:

I  –  apoiar  o  desenvolvimento  de  novos  empreendimentos,  cujas  atividades

incorporem novas tecnologias;

II – apoiar empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e

de  gestão  e,  ainda,  que  apresentem  perspectivas  adequadas  de  retorno  para  o

investimento,  em  condições  e  prazos  compatíveis  com o  risco  e  a  natureza  das

atividades;

III – realizar operações visando ao desenvolvimento de projetos e empreendimentos

de empresas privadas com importância e relevância para a economia do Estado;

IV –  contribuir  para o fortalecimento  do  mercado de capitais,  por  intermédio  de

estruturação  de  operações  de  capital  e  oferta  de  valores  mobiliários,  visando  à

democratização da propriedade do capital das empresas;

V – administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros;

VI  –  prestar  assessoria  técnica  para  a  estruturação  financeira  de  projetos  de

infraestrutura pública ou privada para o Estado.

Parágrafo único – Ficam as subsidiárias a que se refere o “caput” autorizadas a

participar de empresas privadas, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição
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da República, observadas as normas do Sistema Financeiro Nacional.

Art. 2º – É permitida a cessão de empregados do BDMG para as suas subsidiárias,

respeitados os direitos  assegurados  em lei  e  em acordos  coletivos de  trabalho  e

garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.550 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.550/2011, de autoria da Comis são de Assuntos Municipais e

Regionalização,  que define  a  grafia  do  nome do Município  de  Dona Euzébia,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.550/2011

Define a grafia do nome do Município de Dona Euzébia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – É grafado com "z" o nome do Município de Dona Euzébia.

Art. 2° – Na redação de documentos oficiais do Esta do, será adotada a grafia do

nome do Município de Dona Euzébia estabelecida por esta lei.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.571 /2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 2.571/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que

estabelece  diretrizes  e  parâmetros  para  a  política  remuneratória  dos  servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, fixa
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data anual para sua aplicação e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.571/2011

Estabelece diretrizes  e  parâmetros  para  a política  remuneratória  dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos

militares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – A política remuneratória  dos servidores p úblicos civis  da administração

direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  e  dos  militares  será

implementada  conforme as  diretrizes  e  os  parâmetros  estabelecidos  por  esta  lei,

visando a atender aos seguintes objetivos:

I – estabelecer um sistema remuneratório que busque assegurar a concessão do

reajuste geral anual previsto no “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II  –  reduzir  as distorções remuneratórias existentes  entre as  carreiras  do Poder

Executivo;

III – oferecer segurança aos servidores quanto ao desenvolvimento nas respectivas

carreiras, com o fortalecimento e o aprimoramento do sistema de mérito;

IV – assegurar a compatibilidade entre o sistema remuneratório e o equilíbrio fiscal

do Estado.

Art. 2° – Para fins do disposto nesta lei, consider a-se:

I – exercício de aplicação o exercício em que ocorrer a aplicação dos recursos para

pagamento  dos  acréscimos  pecuniários  decorrentes  da  implementação  dos

instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei;

II  –  exercício  de  referência  o  exercício  imediatamente  anterior  ao  exercício  de

aplicação, que servirá de parâmetro para a aferição dos valores da receita tributária e

da despesa com pessoal a serem utilizados no cálculo de que trata o art. 3°;
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III  –  receita tributária  o valor  total  de recursos provenientes da arrecadação do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

–, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e do Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD –,

constantes no balanço geral do Estado relativo ao exercício de referência;

IV – previsão da receita tributária do exercício de aplicação o valor total de recursos

provenientes do ICMS, do IPVA e do ITCD arrecadados até o mês de agosto do

exercício de aplicação,  somado à previsão dessa arrecadação para os meses de

setembro  a  dezembro,  conforme  relatório  resumido  de  execução  orçamentária

referente ao quarto bimestre;

V – variação nominal  da receita tributária a relação percentual entre a variação

nominal do valor total da receita tributária arrecadada no exercício de referência e o

valor da previsão da receita tributária do exercício de aplicação, conforme a fórmula

constante no Anexo I desta lei;

VI – despesa com pessoal do exercício de referência o total da despesa bruta anual

com pessoal, apurada no mês de dezembro do exercício de referência, constante no

Relatório  de  Gestão  Fiscal,  conforme  a  alínea  "a"  do  inciso  I  do  art.  55  da  Lei

Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000, referente ao Poder Executivo,

excluídos:

a)  no período de 2011 a 2014,  as  despesas com o pessoal  ativo e inativo das

carreiras de que trata a Lei n° 19.576, de 16 de ag osto de 2011;

b) no ano de 2011, as despesas com o pessoal ativo e inativo da carreira de que

trata a Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de  2003;

c) os valores pagos no exercício de referência relativos a despesas de competência

de exercícios anteriores;

VII – valor de referência o montante de recursos financeiros a serem aplicados na

política remuneratória de que trata esta lei,  em cada exercício fiscal, calculado na

forma do art. 3°.

Art.  3° –  O montante  de  recursos financeiros  para  a  implementação da política

remuneratória de que trata esta lei, em cada exercício,  será calculado mediante a
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aplicação  de,  no  mínimo,  55%  (cinquenta  e  cinco  por  cento)  do  percentual  da

variação nominal da receita tributária do Estado ao valor da despesa com pessoal do

exercício de referência, observadas as condições previstas nos arts. 4° e 5° desta lei.

Art.  4° –  São  condições  para  a  aplicação  de  recurso s  financeiros  na  política

remuneratória de que trata esta lei em um determinado exercício:

I – despesa total com pessoal do Poder Executivo, no exercício de aplicação, dentro

do percentual estabelecido no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar federal

n° 101,  de  2000,  apurado  no  segundo  quadrimestre,  c onsiderando  as  despesas

efetuadas  até  agosto  e  as  previstas  para  os  meses  de  setembro  a  dezembro,

apuradas no mês de setembro pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira

–  JPOF –  e  publicadas no órgão oficial  dos  Poderes do Estado até  o dia  30  do

mesmo mês;

II – variação nominal da receita tributária positiva.

Art. 5° – A ausência de qualquer das condições prev istas no art. 4° acarretará a não

aplicação dos recursos financeiros na implementação dos instrumentos da política

remuneratória de que tratam os incisos VI, VII, VIII , IX e X do art. 6°.

§ 1° – Os recursos financeiros voltarão a ser aplic ados no exercício em que as

condições definidas no art. 4° forem restabelecidas , observado o disposto nos §§ 2° e

3° deste artigo.

§ 2° – Na hipótese de variação nominal negativa da receita tributária, os recursos

somente voltarão a ser aplicados quando constatada arrecadação de receita tributária

superior ao valor arrecadado no exercício anterior àquele em que tenha ocorrido a

variação nominal negativa da receita tributária.

§ 3° – Na hipótese prevista no § 1° será utilizado como exercício de referência o

exercício  anterior  àquele  em  que  tenha  ocorrido  a  variação  nominal  negativa  da

receita tributária, em relação ao exercício de aplicação que apresentar a recuperação

na arrecadação da receita tributária.

Art.  6° –  Os  recursos  financeiros  de  que  trata  o  ar t.  3° serão  utilizados  para

pagamento dos seguintes instrumentos da política remuneratória de que trata esta lei:

I – revisão geral anual de que trata o “caput” do art. 24 da Constituição do Estado;

II – progressão e promoção do servidor, na forma estabelecida na lei de criação da
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respectiva carreira;

III – concessão de Adicional de Desempenho – ADE –, nos termos da Lei n° 14.693,

de 30 de julho de 2003;

IV  –  concessão  de  adicionais  de  que  tratam  os  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

V – gratificações vinculadas ao cargo efetivo de acordo com a legislação vigente na

data de publicação desta lei;

VI – concessão, a qualquer título, de vantagens, gratificações, adicionais, aumento

ou  reajuste  de  vencimento  básico  de  cargos  efetivos  e  dos  proventos  de

aposentadoria e de reforma;

VII – aceleração do desenvolvimento do servidor na carreira por meio da promoção

por escolaridade adicional, na forma da legislação;

VIII – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de remuneração;

IX – reajustes específicos, para atender ao disposto no inciso II do art. 1° desta lei;

X – concessão de abonos eventuais.

Art. 7° – A implementação da revisão geral anual, i ncluída na política remuneratória

de que trata esta lei, nos termos do inciso I do art. 6°, far-se-á no dia 1° de outubro.

Parágrafo único – Em virtude da previsão legal de datas e índices específicos de

reajuste salarial, o disposto no “caput” não se aplica:

I – nos exercícios de 2011 a 2015, às carreiras de que trata a Lei n° 19.576, de

2011;

II – nos exercícios de 2011 e 2012, à carreira de Defensor Público, a que se refere a

Lei Complementar n° 65, de 2003.

Art. 8° – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento) , a partir de 1° de outubro de

2011, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:

I – carreira de Professor de Educação Superior, a que se refere o item I.1 do Anexo

I da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005;

II – carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional
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da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Médico, Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia,  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia,  Médico  da  Área  de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar  de Saúde e Tecnologia,  Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  a  que  se

referem, respectivamente, os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4,

I.2.5, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.786,

de 27 de outubro de 2005;

III  –  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  da  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  da

Defesa  Social,  Analista  Executivo  da  Defesa  Social,  Auxiliar  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  Assistente  Administrativo  da  Defensoria  Pública  e  Gestor  da

Defensoria Pública,  a que se referem, respectivamente,  os  itens I.1.1,  I.1.2,  I.1.3,

I.2.1, I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei n° 15.961, d e 30 de dezembro de 2005;

IV – carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão  de  Defesa  Agropecuária,  Fiscal  Agropecuário,  Especialista  em  Gestão  de

Defesa  Agropecuária,  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  Técnico  de

Desenvolvimento  Rural  e  Analista  de  Desenvolvimento  Rural,  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da

Lei n° 15.961, de 2005;

V  –  carreiras  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  e

Auditor Interno, a que se referem, respectivamente, os itens III.1 e III.2 do Anexo III da

Lei n° 15.961, de 2005;

VI – carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e Gestor

Ambiental, a que se referem, respectivamente, os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1

do Anexo IV da Lei n° 15.961, de 2005;

VII  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Seguridade Social,  Técnico  de  Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão

de Seguridade Social, a que se referem, respectivamente, os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3,

V.1.4, V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15 .961, de 2005;
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VIII  –  carreiras  de  Auxiliar  em  Atividades  de Ciência  e  Tecnologia,  Técnico  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, a que se referem, respectivamente, os itens VI.1.1, VI.1.2,

VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 20 05;

IX  –  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Técnico  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,

Analista  de  Gestão  Artística,  Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,

Professor  de  Arte,  Auxiliar  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,  Técnico  de  Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro, a que se referem,

respectivamente,  os  itens  VII.1.1,  VII.1.2,  VII.1.3,  VII.1.4,  VII.2.1,  VII.2.2,  VII.2.3,

VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6, VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961,

de 2005;

X – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e Políticas

Públicas  em  Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,

Metrologia  e  Qualidade,  Analista  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,  Auxiliar  de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Auxiliar

de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento Econômico e

Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de Administração

de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de

Estádios,  a  que  se  referem,  respectivamente,  os  itens  VIII.1.1,  VIII.1.2,  VIII.1.3,

VIII.2.1, VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2,

VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3

do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

XI – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes e

Obras  Públicas,  Fiscal  Assistente  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  Fiscal  de

Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e Obras Públicas, a que se
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referem, respectivamente, os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei n° 15.961, de 2005;

XII  –  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica,  Auxiliar  de Administração Geral,  Técnico da Indústria  Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e

Comandante  de  Aeronave do Gabinete  Militar  do  Governador,  a  que se  referem,

respectivamente, os itens X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5,

X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005;

XIII – carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário, a que se

referem, respectivamente, os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei n° 16.190, de 22 de

junho de 2006;

XIV –  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração e  Finanças  e  Analista

Fazendário de Administração e Finanças, a que se referem, respectivamente, os itens

II.1 e II.2 do Anexo II da Lei n° 16.190, de 2006;

XV – carreiras de Advogado Autárquico e Procurador do Estado, a que se referem,

respectivamente, o Anexo III da Lei n° 17.951, de 2 3 de dezembro de 2008, e o Anexo

da Lei n° 18.798, de 31 de março de 2010;

XVI – carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico

Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  de  Auxiliar  Administrativo

Universitário, a que se referem, respectivamente, os itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I

da Lei n° 15.785, de 2005.

Art. 9° – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento) , a partir de 1° de abril de 2012,

os valores resultantes da aplicação do reajuste de que trata o art. 8° desta lei.

Art.  10 – Os reajustes de que tratam os arts.  8° e 9° aplicam-se às vantagens

pessoais a que se referem o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 30 de julho de 2003,

o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, e o art. 39 da Lei n° 19.553,

de 9 de agosto de 2011, e não serão deduzidos do valor das seguintes vantagens:

I – Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei n° 15.787, de 27

de outubro de 2005;

II  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e
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Institucional – Gedama –, instituída pela Lei n° 17 .351, de 17 de janeiro de 2008;

III  –  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedima –, instituída pela Lei n° 17 .717, de 11 de agosto de 2008.

Art.  11 – Os reajustes de que tratam os arts. 8° e 9° aplicam-se aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República e da legislação vigente.

Art. 12 – Serão deduzidos do montante de recursos disponíveis para aplicação da

política remuneratória em 2012 os acréscimos na folha de pessoal decorrentes dos

reajustes definidos no art. 9° desta lei.

Art. 13 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1° de dezembro de

2012, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

2° da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1° da referida lei.

Art. 14 – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1° de dezembro de

2013, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

3° da Lei n° 19.576, de 2011, para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do

art. 1° da referida lei.

Art. 15 – Ficam reajustados em 4,2176% (quatro vírgula dois mil cento e setenta e

seis  por  cento),  a  partir  de  1° de  dezembro  de  2014 ,  os  valores  resultantes  da

aplicação do índice de reajuste a que se refere o art. 5° da Lei n° 19.576, de 2011,

para as carreiras de que tratam os incisos V, VI e VII do art. 1° da referida lei.

Art.  16 – Os reajustes previstos nos arts.  13,  14 e 15 desta lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente, bem como, no que couber, aos

valores das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo previstos

no inciso VIII do art. 1° da Lei n° 19.576, de 2011 .

Art. 17 – Fica assegurado vencimento básico não inferior ao salário mínimo fixado

em lei ao servidor público civil da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo que cumpra jornada de trabalho de quarenta horas semanais e ao

militar, garantida a proporcionalidade em caso de jornada inferior.
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§ 1° – Para os fins do disposto no “caput”, os valo res da VTI de que trata a Lei n°

15.787,  de  2005,  poderão ser  incorporados,  total  ou  parcialmente,  ao  vencimento

básico do servidor.

§ 2° – O disposto no “caput” aplica-se ao provento básico correspondente à tabela

de vencimento de quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade em caso

de valor previsto em tabela correspondente a jornada de trabalho inferior.

Art. 18 – Fica instituída a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, devida

ao servidor que, em caráter eventual:

I – for designado para exercer as funções de fiscal de provas, auxiliar ou membro

de bancas ou comissões de concursos públicos ou provas;

II – ministrar programas de formação, qualificação, capacitação ou treinamento;

III – participar de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de

resultado de concurso público, desde que tais atividades não estejam incluídas entre

as suas atribuições permanentes.

§ 1° – Os critérios para a concessão e os limites d a gratificação de que trata este

artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

I  – o valor  da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a

complexidade da atividade exercida;

II – a gratificação não poderá ser superior ao equivalente a cento e vinte horas de

trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e

previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, que poderá

autorizar o acréscimo de até cento e vinte horas de trabalho anuais;

III – o valor máximo da hora trabalhada corresponderá a 2% (dois por cento) do

maior vencimento básico da administração pública estadual.

§ 2° – A Gratificação por Encargo de Curso ou Concu rso somente será devida se as

atividades  previstas  nos  incisos  do  “caput”  forem  exercidas  sem  prejuízo  das

atribuições do cargo de que o servidor seja titular, sendo obrigatória a compensação

de carga horária  caso as atividades sejam desempenhadas durante a jornada de

trabalho.

§  3° –  A Gratificação por  Encargo de Curso  ou  Concu rso  não se incorpora  ao

vencimento ou à remuneração do servidor  para qualquer  efeito  e não poderá ser
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utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens nem para fins de

cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

§  4° –  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  ser vidor  lotado  em  unidade

administrativa que tenha por competência qualquer atribuição ou função correlata às

discriminadas nos incisos I e III do “caput”.

Art. 19 – O “caput” do art. 10 da Lei n° 13.166, de  20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 – Mediante a apresentação de certidão de trânsito em julgado da sentença,

os valores dos honorários arbitrados serão pagos pelo órgão competente, no prazo

de um mês, observada a ordem de apresentação das certidões.”.

Art. 20 – O § 7° do art. 9° da Lei n° 15.462, de 13  de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° – (...)

§ 7° – Os servidores ocupantes de cargos de provime nto efetivo de Profissional de

Enfermagem, Técnico Operacional de Saúde e Analista de Gestão e Assistência à

Saúde,  lotados  no  Quadro  de  Pessoal  da  Fhemig,  e  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  lotados  no  Quadro  da  Fundação  Hemominas,  no

exercício das funções definidas em decreto, que cumprem carga horária semanal de

trabalho de quarenta horas, poderão, por interesse da administração pública, optar

por  carga horária semanal de trabalho de trinta horas, com tabela de vencimento

proporcional à carga horária, mediante aprovação do dirigente da entidade de lotação

do servidor.”.

Art. 21 – O art. 11 da Lei n° 15.463, de 13 de jane iro de 2005, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  11 – O ingresso em cargo das  carreiras  de Analista  Universitário,  Técnico

Universitário,  Técnico  Universitário  da  Saúde  e  Analista  Universitário  da  Saúde

ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação

mínima em:

I – para as carreiras de Analista Universitário  e Analista Universitário da Saúde,

nível superior, conforme edital de concurso público;

II – para as carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde:
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a) nível intermediário, para ingresso no nível I;

b) curso de educação profissional de nível médio, para ingresso no nível II.”.

Art. 22 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei n° 15.462, de

2005, lotados na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais,

que desempenham funções que exijam formação em curso de educação profissional

de nível médio e que, na data de publicação desta lei, estiverem posicionados no

nível I, serão posicionados no nível II da carreira, nos termos de regulamento.

Art. 23 – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Técnico  Universitário  e  Técnico  Universitário  da  Saúde,  a  que se  refere  a  Lei  n°

15.463,  de  2005,  que  desempenham  funções  que  exijam  formação  em  curso  de

educação  profissional  de  nível  médio  e  que,  na  data  de  publicação  desta  lei,

estiverem posicionados no nível I,  serão posicionados no nível  II  da carreira, nos

termos de regulamento.

Art. 24 – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 17 .351, de 2008, o seguinte § 5°:

“Art. 6° – (…)

§ 5° – A Gedama será incorporada aos proventos de a posentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria  ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7°

da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.” .

Art. 25 – Caso o valor da Gedama, prevista no art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008,

tenha sofrido redução em decorrência de reajuste do vencimento básico, alteração do

posicionamento  ou  concessão de vantagem pecuniária  de  caráter  permanente  no

período compreendido entre 1° de outubro de 2007 e a data de publicação desta lei, o

valor deduzido será acrescido à gratificação a que fizer jus o servidor a partir da data

de publicação desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 26 – Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 17 .717, de 2008, o seguinte § 5°:

“Art. 2° – (...)

§ 5° – A Gedima será incorporada aos proventos de a posentadoria e às pensões,

considerando-se, para tal fim, a média aritmética das últimas sessenta parcelas da
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gratificação, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,

observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7°

da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.” .

Art. 27 – Caso o valor da Gedima, prevista no art. 2° da Lei n° 17.717, de 2008,

tenha sofrido redução em decorrência de reajuste do vencimento básico, alteração do

posicionamento  ou  concessão de vantagem pecuniária  de  caráter  permanente  no

período compreendido entre 1° de janeiro de 2008 e a data de publicação desta lei, o

valor deduzido será acrescido à gratificação a que fizer jus o servidor a partir da data

de publicação desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 28 – O art. 8° da Lei n° 18.710, de 7 de janei ro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8° – O Poder Executivo, atendendo à conveniên cia do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos de regulamento, a jornada

de  trabalho  dos  servidores  que  desempenharem  suas  funções  na  Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.”.

Art.  29  –  A implementação  da  política  remuneratória  de  que trata  esta  lei  será

precedida de reunião do Comitê de Negociação Sindical – Cones –, previsto no art.

213 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011, na qual serão apresentados os

Relatórios de Gestão Fiscal e de variação nominal da receita tributária, bem como o

resultado  do  cálculo  do  montante  de  recursos  financeiros  para  o  exercício  de

aplicação, de que trata o art. 3° desta lei, confor me dispuser regulamento.

Parágrafo  único  –  A reunião  de  que  trata  o  “caput”  será  realizada  na segunda

quinzena do mês de setembro do exercício de aplicação.

Art. 30 – Ficam acrescentados à Lei Delegada n° 175 , de 26 de janeiro de 2007, os

seguintes arts. 11-A a 11-C:

“Art. 11-A – Ficam criadas, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –:

I  –  funções gratificadas de regulação de assistência à saúde – FGR –, com as

denominações e os quantitativos estabelecidos no item V.11.3 do Anexo V desta lei e

os valores e jornada de trabalho previstos no item II.3 do Anexo II da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007;
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II  –  funções  gratificadas  de  auditoria  –  FGA –,  com  as  denominações  e  os

quantitativos estabelecidos no item V.11.4 do Anexo V desta lei e o valor estabelecido

no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n° 174, de 2007, com jornada de trabalho de

quarenta horas semanais.

Parágrafo  único  –  As  funções  gratificadas  de  que  trata  este  artigo  serão

regulamentadas  em  decreto  e  seus  ocupantes  serão  designados  por  ato  do

Presidente do Ipsemg.

Art. 11-B – As funções gratificadas de que trata o inciso I do “caput” do art. 11-A

destinam-se aos  servidores públicos designados para o exercício de  atividade de

regulação do Ipsemg.

§  1° –  As  atribuições  dos  servidores  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  serão

definidas em decreto.

§ 2° – Aplica-se, no que couber, o disposto no art.  12 da Lei Delegada n° 174, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 11-C – As funções gratificadas de que trata o inciso II do “caput” do art. 11-A

destinam-se aos  servidores públicos designados para o exercício de  atividade de

auditoria do plano de saúde do Ipsemg.

§ 1° – As funções gratificadas de que trata o “capu t” serão exercidas por servidores

públicos da União, dos Estados e Municípios, aprovados em processo seletivo.

§ 2° – A jornada de trabalho para servidores com fo rmação em medicina será de

vinte e quatro horas, mantida a remuneração da FGA.

§ 3° – Aplica-se, no que couber, o disposto no art.  13 da Lei Delegada n° 174, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.”.

Art. 31 – Ficam acrescentados ao Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, os

itens V.11.3 e V.11.4, constantes no Anexo II desta lei.

Art. 32 – Fica acrescentado ao Anexo V da Lei n° 19 .837, de 2 de dezembro de

2011, o item V.5, constante no Anexo III desta lei.

Art. 33 – Ficam revogados:

I – o § 4° do art. 6° da Lei n° 17.351, de 2008;

II – o § 4° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 2008.

Art. 34 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO I

(a que se refere o inciso V do art. 2° da Lei n° , de de de 2011)

VNRT = (
Previsão da receita tributária do exercício de aplicação

- 1) x 100
Receita Tributária do exercício de referência

VNRT = variação nominal da receita tributária

ANEXO II

(a que se refere o art. 31 da Lei n° , de de de 2011)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 11-A, 11-B, 11-C, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

(…)

V – INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO

DE MINAS GERAIS – IPSEMG

(...)

V.11.3 – FUNÇÕES GRATIFICADAS E REGULAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE –

FGR

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas e Regulação de Assistência à Saúde

- FGR foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

V. 11.4 – FUNÇÕES GRATIFICADAS DE AUDITORIA – FGA

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas de Auditoria - FGA foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 32 da Lei n° , de de de 2011)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso II do art. 16 da Lei n° 1 9.837, de 2 de dezembro de 2011)

(…)

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional,  carga
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horária 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.616 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.616/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a cooperação com os Municípios na construção e administração de distritos

industriais e dá outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.616/2011

Dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnicas pela Companhia de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  aos  Municípios  na

construção e administração de distritos industriais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig

–,  no cumprimento de sua missão institucional,  prestará assistência e cooperação

técnicas aos Municípios, para o planejamento, a construção e a administração de

distritos industriais e de áreas destinadas à implantação de empresas que contribuam

para  a  geração  de  emprego  e  renda  no  âmbito  local  ou  regional,  atendidos  o

interesse público e a legislação aplicável.

Art. 2° – Fica a Codemig autorizada a doar lotes ou  terrenos de sua propriedade

existentes em distritos industriais aos Municípios em que estejam localizados, desde

que não tenham sido alienados ou prometidos contratualmente a terceiros.

§  1° –  A autorização  de  que  trata  o  “caput”  inclui  os  bens  que  vierem  a  ser

arrecadados pela Codemig em virtude do descumprimento de cláusula contratual por

parte de compradores ou promitentes compradores.

§  2° –  Não  serão  objeto  de  doação  as  áreas  destinad as,  nos  termos  de

regulamento, a projetos de interesse estratégico do Governo do Estado.
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§ 3° – Os imóveis que ingressaram no patrimônio da Codemig pelo instituto da

doação com encargo diverso da instalação de distritos industriais ficam excluídos da

autorização de que trata o “caput”.

Art.  3° –  As  doações  a  que  se  refere  o  art.  2° serã o  feitas  com os  seguintes

encargos do donatário:

I  –  remissão,  mediante  autorização  em  lei  municipal,  de  eventuais  dívidas  de

natureza fiscal da Codemig, ajuizadas ou não, incidentes sobre os imóveis doados;

II – obrigação de manter, a qualquer tempo, por si ou por terceiros adquirentes, a

destinação do imóvel para fins industriais e de aliená-lo somente a empresas cuja

atividade seja compatível com o respectivo distrito industrial.

Parágrafo único – Em caráter excepcional  e sob sua exclusiva responsabilidade

perante terceiros,  o  Município poderá,  diretamente ou mediante alienação,  dar  ao

imóvel outra destinação, desde que pública ou de interesse público ou social, assim

reconhecida em lei municipal, observadas as exigências da legislação pertinente, e

sempre com a anuência da Codemig.

Art. 4° – Mediante convênio, em cada caso, poderá s er transferida a administração

dos distritos industriais aos Municípios em que estejam localizados, que ficarão sub-

rogados em direitos e obrigações da Codemig previstos em contratos ou escrituras de

compra e venda ou de promessa de compra e venda e devidamente explicitados,

inclusive  os  de  decidir  e  aprovar  projetos  e  fixar  prazos  para  sua  implantação,

autorizar  futuras  transferências,  pelos  respectivos  adquirentes,  de  terrenos  já

alienados e receber as respectivas tarifas.

Art. 5° – A identificação do imóvel a ser doado ser á objeto de especificação e de

avaliação prévias e de deliberação do órgão competente conforme os estatutos da

Codemig.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.617 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.617/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a
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Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  a

constituir subsidiárias, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.617/2011

Autoriza a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig

– a constituir subsidiárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica a Companhia de Desenvolvimento Econô mico de Minas Gerais  –

Codemig  –  autorizada  a  constituir  subsidiárias,  nas  formas  admitidas  em  lei,

observadas as disposições e normas do Sistema Financeiro Nacional aplicáveis, com

a  finalidade  de  realizar  operações  estruturadas  de  mercado  relacionadas  a  seus

direitos ou ativos.

Parágrafo único – Ficam as subsidiárias a que se refere o “caput” autorizadas a

participar de empresas privadas, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição

da República.

Art.  2° –  É  permitida  a  cessão  de  empregados  da  Cod emig  para  as  suas

subsidiárias, respeitados os direitos assegurados em lei e em acordos coletivos de

trabalho e garantido o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria.

Parágrafo  único  –  A  Codemig  poderá  fornecer  apoio  operacional,  logístico,

administrativo e técnico à operação de suas subsidiárias.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.656 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.656/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do
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Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.656/2011

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

do Ministério Público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas

Gerais, no valor de R$46.117.000,00 (quarenta e seis milhões cento e dezessete mil

reais), para atender a:

I  –  despesas correntes,  no  valor  de  R$3.757.000,00 (três  milhões setecentos e

cinquenta e sete mil reais);

II – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor R$42.280.000,00 (quarenta

e dois milhões duzentos e oitenta mil reais);

III – despesas com investimentos, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizadas receitas provenientes

de:

I  –  anulação de recursos ordinários,  recebidos para livre utilização,  no valor  de

R$8.427.000,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil reais);

II – anulação de doações de pessoas ou de instituições privadas ou do exterior a

órgãos  e  entidades  do  Estado,  recebidas  para  livre  utilização,  no  valor  de

R$80.000,00 (oitenta mil reais);

III  –  excesso  de  arrecadação,  previsto  para  o  corrente  exercício,  de  recursos

diretamente arrecadados, no valor de R$12.880.000,00 (doze milhões oitocentos e

oitenta mil reais);

IV – aporte de recursos ordinários, no valor de R$24.730.000,00 (vinte e quatro
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milhões setecentos e trinta mil reais).

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.660 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.660/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a permutar com o Município de Ibiraci o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.660/2011

Autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de Ibiraci o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel de propriedade do

Estado com área de 9.983,31m² (nove mil novecentos e oitenta e três vírgula trinta e

um metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado

de  área  com  32.895m²  (trinta  e  dois  mil  oitocentos  e  noventa  e  cinco  metros

quadrados),  situada  na  Rua  Waldomiro  Magalhães,  s/n°,  Alto  da  Boa  Vista,  no

Município de Ibiraci, registrado sob o n° 11.311, a  fls. 121 do Livro 3-K, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Ibiraci, por imóvel de propriedade do Município

de  Ibiraci,  com  área  de  288m²  (duzentos  e  oitenta  e  oito  metros  quadrados)  e

benfeitorias,  situado  na  Rua  Seis  de  Abril,  n° 1280 ,  Centro,  naquele  Município,

registrado sob o n° 3.657, Livro 2, ficha 3.852, no  Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Ibiraci.

Art. 2° - A permuta a que se refere o art. 1° será realizada sem torna para as partes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 1)

As medidas, confrontações, descrições topográficas dos terrenos de que trata esta

Lei são as seguintes:

Gleba B: a referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se

inicia no vértice 1; daí, segue até o vértice 2 no rumo de 87°19'04" SE, na extensão

de 0,112m e limita-se por divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o

vértice 3 no rumo de 86°17'37" SE, na extensão de 9 ,704m e limita-se por divisa com

a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o vértice 4 no rumo de 86°12'22" SE, na

extensão de 8,572m e limita-se por  divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí,

segue até o vértice 5 no rumo de 87°36'30" SE, na e xtensão de 10,110m e limita-se

por divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o vértice 6 no rumo de

87°04'46" SE, na extensão de 9,902m e limita-se por  divisa com a Rua Waldomiro

Magalhães; daí,  segue até o vértice 7 no rumo de 86°03'17" SE, na extensão de

11,964m e limita-se por divisa com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o

vértice 8 no rumo de 86°03'17" SE, na extensão de 3 3,490m e limita-se por divisa

com a Rua Waldomiro Magalhães; daí, segue até o vértice 9 no rumo de 54°04'33"

SE, na extensão de 12,112m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue

até o vértice 10 no rumo de 47°34'55" SE, na extens ão de 10,364m e limita-se por

divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 11 no rumo de 63°56'04" SE,

na extensão de 11,798m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até

o vértice 12 no rumo de 40°38'44" SE, na extensão d e 11,385m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 13 no rumo de 37°56'08" SE, na

extensão de 8,192m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 14 no rumo de 34°24'21" SE, na extensão de 17,913m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 15 no rumo de 26°28'34" SE, na

extensão de 13,676m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 16 no rumo de 16°04'33" SE, na extensão de 4,360m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 17 no rumo de 21°46'27" SE, na
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extensão de 4,202m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 18 no rumo de 32°26'21" SE, na extensão de 9,215m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 19 no rumo de 24°32'00" SE, na

extensão de 6,584m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 20 no rumo de 31°12'27" SE, na extensão de 7,761m e limita-se por divisa

com o Córrego do Ouro; daí, segue até o vértice 21 no rumo de 37°00'17" SE, na

extensão de 6,160m e limita-se por divisa com o Córrego do Ouro; daí, segue até o

vértice 22 no rumo de 50°15'19" SW, na extensão de 6,232m e limita-se por divisa

com cerca de arame, confrontando com Laerce França Faleiros e outros; daí, segue

até o vértice 23 no rumo de 50°15'19" SW, na extens ão de 8,096m e limita-se por

divisa com cerca de arame, confrontando com Laerce França Faleiros e outros; daí,

segue até o vértice 24 no rumo de 64°25'06" SW, na extensão de 7,162m e limita-se

com a divisa projetada, confrontando com área remanescente da Gleba A; daí, segue

até o vértice 25 no rumo de 62°46'20" SW, na extens ão de 14,224m e limita-se com a

divisa projetada, confrontando com área remanescente da Gleba A; daí, segue até o

vértice 26 no rumo de 63°16'26" SW, na extensão de 30,065m e limita-se com a

divisa projetada, confrontando com área remanescente da Gleba A; daí, segue até o

vértice 1, início da descrição, no rumo de 37°30'50 " NW, na extensão de 166,859m e

limita-se com a divisa projetada, confrontando com área remanescente  da Gleba A,

fechando, assim, o polígono descrito, abrangendo uma área de 9.983,315m² e um

perímetro de 440,216m.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.661 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.661/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que fixa o

efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG – para o ano de 2011,

foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao venc ido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.661/2011

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG – e do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG – para o ano de 2011 e dá outra

providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O efetivo da Polícia Militar do Estado de  Minas Gerais – PMMG – fica

fixado em 51.669 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove) militares para o

ano de 2011,  distribuídos  nos  cargos  de  Oficiais  e  Praças,  conforme os  quadros

constantes no Anexo I desta lei.

Art. 2° – A distribuição e o detalhamento do efetiv o nas unidades da PMMG, no

Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  no  Gabinete  Militar  do

Governador serão estabelecidos no Quadro de Organização e Distribuição – QOD –,

aprovado por meio de resolução do Comandante-Geral.

Art.  3° –  O número  de militares  do  sexo feminino  no s Quadros  de  Oficiais,  de

Oficiais Complementares e de Praças da PMMG será de até 10% (dez por cento) do

efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros.

Art. 4° – O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar d e Minas Gerais – CBMMG – fica

fixado em 7.999 (sete mil novecentos e noventa e nove) militares para o ano de 2011,

distribuídos nos cargos de Oficiais  e Praças,  conforme os quadros constantes no

Anexo II desta lei.

Art. 5° – A distribuição e o detalhamento do efetiv o nas unidades do CBMMG, no

Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  Gabinete  Militar  do

Governador  do  Estado,  no  Gabinete  do  Vice-Governador  do  Estado,  na

Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  e  em  outros  órgãos  do  Estado  serão

estabelecidos no QOD, aprovado por meio de resolução do Comandante-Geral.

Art.  6° – O número de militares do sexo feminino no s Quadros de Oficiais e de

Praças do CBMMG será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto, não havendo

limite para os demais quadros.

Art. 7° – A gratificação de que trata o art. 1° da Lei n° 18.017, de 8 de janeiro de

2009, é fixada no valor equivalente a 1,4432 (um inteiro quatro mil quatrocentos e

trinta e dois décimos de milésimos) do valor da referida gratificação vigente no ano de
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2011.

Parágrafo único – O disposto no “caput” produzirá efeitos a partir de 1° de janeiro

de 2012.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Luiz Henrique.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 1)

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DA PMMG

1 – Total do efetivo da PMMG por quadro

* - A tabela contendo o total do efetivo da PMMG por quadro foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 17.12.2011.

2 – Efetivo dos quadros da PMMG por postos ou graduação

2.1 – Efetivo por postos do QOPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 17.12.2011.

2.2 – Efetivo por postos do QOCPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOCPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 17.12.2011.

2.3 – Efetivo por postos do QOSPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOSPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 17.12.2011.

2.4 – Efetivo por postos do QOEPM

* - A tabela contendo o efetivo por postos do QOEPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 17.12.2011.

2.5 – Efetivo por graduação do QPPM

* - A tabela contendo o efetivo por graduação do QPPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 17.12.2011.

2.6 – Efetivo por graduação do QPEPM

* - A tabela contendo o efetivo por graduação do QPEPM foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 17.12.2011.
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ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 201 1)

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DO CBMMG

1 – Total do efetivo do CBMMG por quadro

* - A tabela contendo o total do efetivo do CBMMG por quadro foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

2 – Distribuição do efetivo por postos nos quadros

* - A tabela contendo a distribuição do efetivo por postos nos quadros foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

3 – Distribuição do efetivo por graduações nos quadros

*  -  A tabela  contendo a  distribuição do  efetivo  por  graduações  nos  quadros  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.695/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.695/2011, de autoria  da  Mesa da Assembleia, que

altera os incisos I e II do “caput” do art. 5° da R esolução n° 5.214, de 23 de dezembro

de  2003,  que  altera  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da

Assembleia Legislativa, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma

do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.695/2011

Altera a Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2 003, que altera o Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – O “caput” do art. 5° e o “caput” do art. 6° da Resolução n° 5.214, de 23 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 5° – Progressão é a movimentação para o padrã o de vencimento subsequente

na carreira em uma mesma classe, a cada período aquisitivo correspondente a um

ano civil, observados os requisitos para desenvolvimento previstos nesta resolução,

os critérios fixados em regulamento e o seguinte:

I – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos I e II do “caput” do art. 3°

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele em que esteja posicionado na carreira, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;

II – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos III a V do “caput” do art. 3°

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele  em que esteja posicionado na carreira durante o

estágio probatório, findo o qual, se declarada a sua estabilidade, poderá concorrer a

até três padrões a partir do ano subsequente ao de sua estabilização, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;

III  –  nas  Classes  II,  III  e  Especial  das  carreiras  de  que  trata  o  art.  3° desta

resolução, a movimentação do servidor se dá para o primeiro padrão de vencimento

subsequente  àquele  em  que  esteja  posicionado  na  carreira,  observado  o  último

padrão de vencimento de cada classe como limite para movimentação por progressão

e  o  interstício  mínimo  de  um  ano  civil  contado  da  movimentação  imediatamente

anterior.

(…)

Art. 6° – Promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe

para o primeiro padrão da classe imediatamente subsequente da carreira, observados

os  requisitos  previstos  nesta  resolução,  os  critérios  fixados  em  regulamento  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior.”.

Art. 2° – A Resolução n° 5.214, de 2003, fica acres cida dos seguintes arts. 8°-A e

8º-B:

“Art. 8°-A – Ao servidor que tenha obtido nota igua l ou superior a 80% (oitenta por

cento) na avaliação global de desempenho relativa a período aquisitivo do ano de



2100
____________________________________________________________________________

2011 em diante serão atribuídos, para fins do disposto no art. 5° e no art. 6° desta

resolução,  dez  pontos  para  cada  ano  de  exercício  em  cargo  em  comissão  de

recrutamento limitado ou função gratificada integrantes do Sistema de Gerenciamento

e Assessoramento da Secretaria da Assembleia, na forma de regulamento.

§ 1° – A cada vinte pontos obtidos na forma previst a no “caput”, o servidor faz jus à

progressão ou à promoção, conforme seu posicionamento na carreira, mediante o

atendimento ao disposto no art. 8° desta resolução,  observado como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 2° – Para o primeiro desenvolvimento de que trata  este artigo, o servidor deverá

contar com, no mínimo, sessenta pontos, observada a proporcionalidade do número

de padrões de vencimento por período aquisitivo a que se refere o § 1° deste artigo.

§ 3° – Será deduzido da retribuição pecuniária de q ue tratam o art. 3° da Lei n°

16.833, de 20 de julho de 2007, e o art. 3° da Lei n° 15.789, de 3 de novembro de

2005, percebida pelo servidor o valor decorrente do desenvolvimento na carreira de

que trata este artigo, nos termos de regulamento.

§  4° –  O  desenvolvimento  de  que  trata  este  artigo  d epende  de  expressa  e

irretratável opção do servidor, nos termos de regulamento.

§ 5° – No cômputo do período aquisitivo a que se re fere o § 1° deste artigo será

considerado o ano em que o servidor ocupe cargo em comissão de recrutamento

limitado  ou  função  gratificada  integrantes  do  Sistema  de  Gerenciamento  e

Assessoramento da Secretaria da Assembleia por, no mínimo, nove meses.

§ 6° – Aplica-se o disposto neste artigo ao servido r convocado para responder por

órgão previsto no inciso V do “caput” do art. 1° da  Resolução n° 5.198, de 25 de maio

de 2001.

Art.  8°-B – O servidor poderá concorrer,  nos termos  de regulamento, a até dois

padrões  de  vencimento  em  1° de  janeiro  do  ano  subse quente  ao  ano  em  que

completar vinte anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa,

sem prejuízo do desenvolvimento de que tratam os arts. 5°, 6° e 8°-A desta resolução,

desde que obtenha nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) dos pontos nas

últimas  três  avaliações  de  desempenho  individual,  e  atenda  os  requisitos

estabelecidos na legislação pertinente ao desenvolvimento na carreira.
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§ 1° – Para fins de cumprimento do requisito previs to no inciso I do “caput” do art. 8º

desta  resolução  o  servidor  deverá  atender,  no  ano  em  que  completar  o  período

aquisitivo a que se refere o “caput”, os níveis de escolaridade mínimos previstos no

Anexo desta resolução.

§ 2° – O desenvolvimento com base neste artigo será  concedido ao servidor uma

única vez.”.

Art.  3°  –  O  servidor  poderá  computar  como  período  a quisitivo  para  o

desenvolvimento de que trata o art. 8°-A da Resoluç ão n° 5.214, de 2003, os anos em

que tenha obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas cinco últimas

avaliações  globais  de  desempenho relativas  a  períodos  aquisitivos  imediatamente

anteriores ao ano de entrada em vigor desta resolução.

Art. 4° – O servidor que, até 31 de dezembro de 2011, tenha completado o período

aquisitivo para o desenvolvimento previsto no art. 8°-B da Resolução n° 5.214, de

2003, poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2012, à  progressão e à promoção nos

termos do referido art. 8°-B, conforme o seu posici onamento na respectiva carreira,

desde que tenha obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas últimas

três avaliações de desempenho individual e atenda aos requisitos estabelecidos na

legislação relativa ao desenvolvimento na carreira, ressalvado o previsto no inciso V

do “caput”  do  art.  8° da  Resolução n° 5.214,  de 200 3,  observada a escolaridade

mínima prevista no Anexo da referida resolução.

Art. 5° – Regulamento disporá sobre a ordem de conc essão de desenvolvimento na

carreira,  na  hipótese  de  o  servidor  fazer  jus,  concomitantemente,  a  diferentes

mecanismos de desenvolvimento na carreira com base na Resolução n° 5.214, de

2003.

Art. 6° – O detentor do cargo de Agente de Execução  das Atividades da Secretaria

que  exerça  função  de  natureza  auxiliar  à  atividade  de  segurança  e  policiamento

interno ou vigilância poderá, mediante expressa e irretratável opção a ser formalizada

a partir de 1° de janeiro de 2012, nos termos e pra zos previstos em regulamento, ser

posicionado  em  padrão  de  vencimento  correspondente  ao  valor  do  padrão  de

vencimento em que se encontre posicionado na data de opção acrescido do valor do

adicional de periculosidade de que trata o art. 6° da Resolução n° 5.115, de 29 de
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maio  de 1992,  ou  no  padrão imediatamente  subsequente,  no  caso de não haver

padrão de igual valor.

§ 1° – Para fins da opção a que se refere o “caput”  deste artigo o servidor deverá ter

obtido, considerada a média aritmética das últimas cinco avaliações de desempenho

individual, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos pontos, além de ter atendido aos

requisitos  estabelecidos  na  legislação  pertinente  ao  desenvolvimento  na  carreira,

ressalvado,  para  o  ano de 2011,  o  previsto  no  inciso  V do “caput”  do  art.  8° da

Resolução n° 5.214, de 2003.

§ 2° – A opção de que trata este artigo fará cessar  o pagamento da parcela do

adicional de periculosidade ao servidor optante, observado o disposto no § 3° deste

artigo.

§  3° –  Regulamento  disporá  sobre  o  aproveitamento  d e  eventual  saldo

remanescente do valor do adicional de periculosidade, na forma deste artigo, mantida

sua natureza e denominação.

§ 4° – O posicionamento de que trata este artigo se rá estendido ao servidor inativo

ex-detentor  do  cargo  de  Agente  de  Execução  das  Atividades  da  Secretaria  que

percebia o adicional de periculosidade até o ato de sua aposentadoria e tenha se

aposentado com direito à paridade, observando-se, no que couber, o disposto no § 1°

deste artigo, nos termos de regulamento.

Art. 7° – O servidor que, na data de publicação da Lei n° 19.838, de 2 de dezembro

de 2011, estava posicionado no último padrão de vencimento das carreiras previstas

na Lei n° 15.014, de 15 de janeiro de 2004, ou em p adrão de vencimento superior a

este,  poderá concorrer,  a partir  de 1° de janeiro d e 2012,  ao desenvolvimento na

carreira, nos termos da Resolução n° 5.214, de 2003 .

Parágrafo  único  – Para  o cômputo do  ano de 2011  como período aquisitivo,  o

servidor deverá cumprir os requisitos exigíveis para o desenvolvimento na carreira,

ressalvado o previsto no inciso V do “caput” do art. 8° da Resolução n° 5.214, de

2003.

Art. 8° – A estrutura das carreiras de que trata o art. 3° da Resolução n° 5.214, de

2003, passa a ser a constante no Anexo I desta resolução, nos termos do disposto

nos arts. 6° e 7° da Lei n° 19.838, de 2011.
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Art.  9° –  O desenvolvimento  decorrente  do  disposto  nesta  resolução  observará

como limite o último padrão de vencimento da respectiva carreira.

Art. 10 – Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor a que se refere o art. 5°

da Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, e m conformidade com o disposto

em lei e no Anexo II desta resolução.

Art. 11 – Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para os requisitos

previstos em resolução para o desenvolvimento do servidor em cada carreira.

Art. 12 – Ficam transformados vinte cargos de Técnico de Apoio Legislativo, código

AL-TE,  a que se refere o art.  3° da Lei  n° 15.014,  de 2004,  em vinte cargos de

Analista Legislativo, código AL-AN, mantidos a forma de provimento e os respectivos

símbolos de vencimento.

Art.  13  –  A Resolução n° 5.214,  de  2003,  passa a  vi gorar  acrescida  do  Anexo

constante no Anexo III desta resolução.

Art. 14 – O inciso II do art. 4° da Resolução n° 5. 305, de 22 de junho de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° – (...)

II  –  os  pertencentes  à  estrutura  dos  gabinetes  institucionais  da  Mesa  da

Assembleia,  das  Lideranças,  da  Ouvidoria  Parlamentar  e  das  Presidências  de

Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não exceda 40%

(quarenta por cento) da totalidade daqueles previstos no inciso I.”.

Art. 15 – Fica assegurado ao servidor exonerado ou aposentado nos cinco anos

anteriores à data de publicação desta resolução que conte com mais de cento e vinte

dias de efetivo exercício o direito às férias regulamentares na proporção de 1/12 (um

doze avos) por mês de trabalho, ainda que tenha sido exonerado e nomeado para

outro cargo em prazo não superior a sessenta dias.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, computa-se como mês integral a

fração igual ou superior a quinze dias de efetivo exercício no mês.

Art. 16 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO I
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(a que se refere o ”caput” do art. 8° da Resolução n° , de de dezembro de 2011)

I – Carreiras previstas nos incisos II, IV e V do art. 4° da Lei n° 15.014, de 2004

* - O quadro contendo as carreiras previstas nos incisos II, IV e V do art. 4° da Lei

n° 15.014, de 2004, foi publicado no “Diário do Leg islativo”, de 17.12.2011.

II – Carreiras previstas nos incisos I e III do art. 4° da Lei n° 15.014, de 2004

* - O quadro contendo as carreiras previstas nos incisos I e III do art. 4° da Lei n°

15.014, de 2004, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Resolução n° , de de dezembro de 2011)

Carreiras  do  Grupo  de  Execução  de  Apoio  à  Administração  da  Secretaria  da

Assembleia correspondentes às carreiras previstas na Lei n° 15.014, de 2004

*  -  O  quadro  contendo  as  Carreiras  do  Grupo  de  Execução  de  Apoio  à

Administração da Secretaria da Assembleia correspondentes às carreiras previstas na

Lei n° 15.014, de 2004, foi publicado no “Diário do  Legislativo”, de 17.12.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 13 da Resolução n° , de de dezembro de 2011)

“ANEXO

(a que se refere o art. 8°-B da Resolução n° 5.214,  de 23 de dezembro de 2003)

Níveis de escolaridade mínima

* - A tabela a que se refere o art. 13 da Resolução n° , de de dezembro de 2011, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 17.12.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.696/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.696/2011, de autoria  da  Mesa da Assembleia, que

dispõe  sobre  a  prestação  de  contas  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.696/2011

Dispõe  sobre  a  prestação  de  contas  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – As informações sobre a execução orçamentá ria e financeira da Assembleia

Legislativa  serão publicadas  e  atualizadas  em  seu portal  eletrônico,  na  forma de

regulamento, para fins do disposto na Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

Art.  2° –  Os  balancetes  analíticos,  orçamentário,  f inanceiro  e  patrimonial,  e  os

demonstrativos  complementares  serão  encaminhados  pelo  Presidente  e  pelo  1°-

Secretário  da  Assembleia  Legislativa  à  Mesa  da  Assembleia  para  apreciação  e

aprovação.

Art. 3° – Para fins do disposto no art. 76 da Const ituição do Estado, o Presidente da

Assembleia Legislativa remeterá ao Tribunal de Contas os seguintes documentos da

Assembleia Legislativa:

I – balancete mensal, em até trinta dias contados do vencimento do período a que

se refere;

II  –  prestação  de  contas  anual,  no  prazo  previsto  no  §  1° do  art.  40  da  Lei

Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008.

Parágrafo único – Os balanços previstos na Lei federal n° 4.320, de 17 de março de

1964, aprovados pela Mesa da Assembleia, integrarão, na forma do regulamento, a

prestação de contas anual de que trata o inciso II do “caput” deste artigo.

Art. 4° – Os incisos X, XI, XIII e XIV do “caput” d o art. 61 e os incisos IV, V e XIX do

“caput” do art. 63 da Resolução n° 3.800, de 30 de novembro de 1985, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 61 acrescido do § 4° que segue:

“Art. 61 – (…)

X  –  aprovar  as  prestações  de  contas  mensais  e  anuais  dos  ordenadores  de

despesa;

XI  –  constituir  Comissão de Licitação para aquisição de bens e  contratação de

serviços;

(...)
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XIII – autorizar a celebração de contratos;

XIV – expedir regulamentos especiais.

(…)

§ 4° – A Mesa da Assembleia poderá delegar a autori zação para celebração de

contrato de que trata o inciso XIII do “caput” deste artigo:

I  –  ao  Presidente  e  ao  1°-Secretário,  quando  o  cont rato  não exceder  ao  limite

estabelecido na alínea “a” do inciso II do “caput” do art. 23 da Lei federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993;

II – ao Diretor-Geral, quando o contrato não exceder a 10% (dez por cento) do limite

previsto no inciso I deste parágrafo.

(…)

Art. 63 – (…)

IV – encaminhar à Mesa da Assembleia a proposta do orçamento e de abertura de

créditos adicionais;

V – encaminhar à Mesa da Assembleia, por meio do Presidente e do 1°-Secretário,

as prestações de contas de que trata o inciso X do “caput” do art. 61 desta resolução;

(...)

XIX  –  autorizar  as  despesas  da  Secretaria,  nos  limites  fixados  pela  Mesa  da

Assembleia;”.

Art. 5° – O inciso II do “caput” do art. 2° e o art . 3° da Resolução n° 5.124, de 9 de

novembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (…)

II  –  possibilitar  a  disseminação de  informações  sobre  o  Poder  Legislativo  e  os

trabalhos por ele desenvolvidos;

(...)

Art. 3° – A divulgação das atividades da Assembleia  Legislativa far-se-á de acordo

com as necessidades e estratégias definidas pela Mesa da Assembleia, observadas

as seguintes diretrizes:

I  –  manutenção  do  caráter  institucional,  apartidário  e  impessoal,  bem  como

informativo, educativo ou de orientação social das mensagens veiculadas;

II – observância dos princípios da ética e da austeridade na elaboração das peças e
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em sua veiculação;

III – diversificação da linguagem e dos meios, de modo a se atingir com eficácia o

público-alvo.”.

Art. 6° – O parágrafo único do art. 2° da Resolução  n° 5.202, de 28 de dezembro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (…)

Parágrafo  único  –  Serão  registrados  no  Siafi-Assembleia  os  dados  relativos  à

execução contábil, financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa, ressalvada a

hipótese de opção pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de

Minas Gerais – Siafi-MG.”.

Art.  7° – Ficam revogadas a Resolução n° 5.119,  de  13  de julho  de 1992,  e a

Resolução n° 2.625, de 29 de outubro de 1981.

Art. 8° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.697/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.697/2011, de autoria  da  Mesa da Assembleia, que

institui o diário oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.697/2011

Institui  o  diário  oficial  eletrônico  da  Assembleia  Legislativa  do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  instituído  o  diário  oficial  eletrôni co  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, órgão oficial para publicação e divulgação de atos oficiais e
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notícias de interesse do Poder Legislativo, nos termos do parágrafo único do art. 1°

da Lei n° 19.429, de 11 de janeiro de 2011.

Art. 2° – O diário oficial a que se refere o art. 1 ° desta resolução substituirá a versão

impressa das publicações da Assembleia Legislativa no órgão oficial dos Poderes do

Estado  e  será  veiculado  no  portal  da  Assembleia  Legislativa  na  internet,  com  a

denominação “Diário do Legislativo”.

Art. 3° – O “Diário do Legislativo” será publicado no dia subsequente àquele em que

houver expediente na Assembleia Legislativa, no período compreendido entre a zero

hora e as oito horas.

Parágrafo único – Considera-se como data de publicação a data de disponibilização

do “Diário do Legislativo” na internet.

Art.  4° –  A  publicação  do  “Diário  do  Legislativo”  a tenderá  aos  requisitos  de

autenticidade, integridade, interoperabilidade e validade jurídica da Infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Art.  5° –  O  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de signará  servidores  para

assinarem digitalmente, em nome da Assembleia, a edição eletrônica do “Diário do

Legislativo”.

Parágrafo único – Para efeitos do disposto nesta resolução, a assinatura digital,

como forma de identificação do signatário, será baseada em certificado digital emitido

por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil.

Art. 6° – É vedada modificação no conteúdo do “Diár io do Legislativo” após a sua

publicação.

Parágrafo único – A retificação de conteúdo publicado no “Diário do Legislativo”

será feita por meio de errata.

Art.  7° – As publicações no “Diário do Legislativo”  serão de guarda permanente,

para  fins  de  arquivamento,  protegidas  por  sistemas  de  segurança  de  acesso  e

armazenadas em meio que garanta a preservação e a integridade dos dados.

Art.  8° –  Ficam  reservados  à  Assembleia  Legislativa  os  direitos  autorais  e  de

publicação do “Diário do Legislativo”.

Art.  9° – O disposto nesta resolução não exclui a p ossibilidade de publicação de

atos administrativos e regulamentares em órgão de circulação interna da Assembleia
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Legislativa e de matérias de interesse da Assembleia na página de noticiário do órgão

oficial dos Poderes do Estado.

Art.  10  –  As  publicações  a  que  se  referem  as  Resoluções  n° 5.176,  de  6  de

novembro de 1997, e n° 5.207, de 10 de dezembro de 2002, dar-se-ão na edição

eletrônica do “Diário do Legislativo”, nos termos desta resolução.

Art. 11 – A versão impressa das publicações da Assembleia Legislativa no órgão

oficial dos Poderes do Estado será mantida simultaneamente com a edição eletrônica

do  “Diário  do  Legislativo”  por  trinta  dias  contados  da  data  de  publicação  desta

resolução.

Parágrafo único – Em caso de divergência entre o conteúdo da versão impressa e o

da eletrônica, prevalecerá aquele veiculado na versão impressa.

Art. 12 – Fica revogada a Resolução n° 1.110, de 27  de agosto de 1974.

Art. 13 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.701 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.701/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Banco Interamericano de

Desenvolvimento - BID - e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.701/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o Poder  Executivo  autorizado a  reali zar  operação de crédito,  em
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moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  em

valor  equivalente  a até US$700.000.000,00 (setecentos  milhões de  dólares norte-

americanos), a serem aplicados na execução de ações do Programa Minas Logística

e Segurança Pública.

Parágrafo  único  -  A operação  de que  trata  o  “caput”  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG -, a seguir relacionadas:

I - infraestrutura rodoviária;

II - mobilidade e logística;

III - segurança;

IV - segurança pública;

V - administração fazendária.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição da República.

Art. 3° - Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  a  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.702 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.702/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  e  dá  outras  providências,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.702/2011

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reali zar operação de crédito com o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, no valor de até

R$1.350.000.000,00 (um bilhão trezentos  e cinquenta  milhões  de  reais),  a  serem

aplicados na execução das ações estabelecidas no II Programa de Desenvolvimento

Integrado de Minas Gerais - PDI-II.

Parágrafo  único  -  A operação  de que  trata  o  “caput”  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - a seguir relacionadas:

I - infraestrutura;

II - mobilidade urbana;

III - segurança pública.

Art.  2° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, as cotas e as receitas tributárias

a que se referem os arts. 155, 157 e 159, I, “a”,e II, da Constituição da República.

Art. 3° - Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, os recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas a amortização do principal,  juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.703 /2011

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.703/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Japan Bank for International

Cooperation - JBIC -, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.703/2011

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o Japan Bank for

International Cooperation - JBIC - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o Poder  Executivo  autorizado a  reali zar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, com o Japan Bank for International Cooperation - JBIC -, em valor

equivalente  a  até  US$300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Minas Logística.

Parágrafo único - A operação de que trata o “caput” deste artigo tem por objetivo

financiar  atividades  e  projetos  do  Estado,  em  especial  as  ações  referentes  a

infraestrutura  rodoviária  definidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.

Art. 3° - Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, os recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas a amortização do principal,  juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.709 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.709/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Sebastião  Costa,  que

define os limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos

Municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e dá outras providências, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.709/2011

Define os limites e confrontações do Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos

Municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os limites e confrontações do Parque Esta dual do Sumidouro, criado pelo

Decreto n° 20.375, de 3 de janeiro de 1980, e alter ado pelos Decretos nos 20.598, de

4 de junho de 1980, e 44.935, de 3 de novembro de 2008, localizado nos Municípios

de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, com área aproximada de 2.001,9375ha (dois mil e

um  vírgula  nove  mil  trezentos  e  setenta  e  cinco  hectares),  são  os  definidos  no

memorial descritivo constante no Anexo desta lei.

Art. 2° – Ficam declarados de utilidade pública e d e interesse social, para fins de

desapropriação de pleno domínio, inclusive de direitos possessórios, mediante acordo

ou  judicialmente,  os  terrenos,  com  as  respectivas  benfeitorias,  pertencentes  a

particulares, situados no interior da área descrita no Anexo desta lei.

Parágrafo único – Os terrenos e benfeitorias de que trata o “caput” destinam-se à

implantação do Parque Estadual do Sumidouro.

Art. 3° – Fica o Estado autorizado a promover a des apropriação dos bens de que

trata o art. 2°, com adoção dos procedimentos previ stos no art. 15 do Decreto-Lei
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federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941.

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 1)

MEMORIAL DESCRITIVO

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO

Municípios: Lagoa Santa e Pedro Leopoldo

Área: 2.001,93750ha

Perímetro: 35.263,08m

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no vértice  DTMP0259,  de coordenadas  N

7.839.995,332m e E 609.258,912m, situado no limite com Distrito de Fidalgo; deste,

segue com azimute de 151º08'58" e distância de 156,17m, confrontando neste trecho

com Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMP0260, de coordenadas N 7.839.858,542m

e E 609.334,270m; deste, segue com azimute de 180º55'51" e distância de 98,31m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0261,  de

coordenadas N 7.839.760,240m e E 609.332,673m; deste, segue com azimute de

74º08'04" e distância de 96,84m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMP0262,  de  coordenadas  N  7.839.786,714m  e E  609.425,824m;

deste, segue com azimute de 74º28'40" e distância de 69,91m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0263,  de  coordenadas  N

7.839.805,423m  e  E  609.493,185m;  deste,  segue  com  azimute  de  85º56'14"  e

distância de 106,26m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0264, de coordenadas N 7.839.812,951m e E 609.599,173m; deste, segue com

azimute de 107º45'21" e distância de 37,14m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0265,  de  coordenadas  N  7.839.801,626m  e  E

609.634,540m;  deste,  segue  com  azimute  de  71º07'51"  e  distância  de  164,15m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0266,  de

coordenadas N 7.839.854,712m e E 609.789,864m; deste, segue com azimute de

48º32'49" e distância de 166,58m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,
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até  o  vértice  DTMP0267,  de  coordenadas  N  7.839.964,990m  e E  609.914,717m;

deste, segue com azimute de 100º06'44" e distância de 100,45m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0268,  de  coordenadas  N

7.839.947,353m  e  E  610.013,607m;  deste,  segue  com  azimute  de  88º48'01"  e

distância  de  109,43m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0269,  de  coordenadas  N  7.839.949,644m  e  E

610.123,014m;  deste,  segue  com  azimute  de  97º16'26"  e  distância  de  146,33m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0270, de coordenadas N 7.839.931,117m e E 610.268,163m; deste, segue com

azimute de 93º07'55" e distância de 41,47m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0271,  de  coordenadas  N

7.839.928,851m  e  E  610.309,575m;  deste,  segue  com  azimute  de  102º45'03"  e

distância  de  129,21m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0272,  de  coordenadas  N  7.839.900,332m  e  E

610.435,602m;  deste,  segue  com  azimute  de  88º53'41"  e  distância  de  48,06m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0273, de coordenadas N 7.839.901,259m e E 610.483,653m; deste, segue com

azimute de 75º10'04" e distância de 153,17m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0274,  de  coordenadas  N

7.839.940,470m  e  E  610.631,722m;  deste,  segue  com  azimute  de  91º27'32"  e

distância de 42,78m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMP0275,  de  coordenadas  N  7.839.939,381m  e E  610.674,484m;

deste, segue com azimute de 107º26'59" e distância de 27,88m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0276,  de

coordenadas N 7.839.931,021m e E 610.701,080m; deste, segue com azimute de

139º12'34" e distância de 138,89m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0277,  de  coordenadas  N 7.839.825,865m  e  E

610.791,818m;  deste,  segue com azimute  de  173º22'53"  e  distância  de  212,57m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0278, de coordenadas N 7.839.614,713m e E 610.816,319m; deste, segue com

azimute de 147º47'49" e distância de 88,38m, confrontando neste trecho com Distrito
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de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMP0279,  de  coordenadas  N

7.839.539,925m  e  E  610.863,421m;  deste,  segue  com  azimute  de  76º00'18"  e

distância de 83,76m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMP0280,  de  coordenadas  N  7.839.560,182m  e E  610.944,698m;

deste, segue com azimute de 102º38'51" e distância de 129,96m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0193,  de

coordenadas N 7.839.531,728m e E 611.071,500m; deste,  segue com azimute de

99º59'05" e distância de 35,84m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0194,  de  coordenadas  N  7.839.525,514m  e  E

611.106,796m;  deste,  segue  com  azimute  de  66º29'46"  e  distância  de  122,59m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0195, de coordenadas N 7.839.574,403m e E 611.219,212m; deste, segue com

azimute de 124º32'33" e distância de 56,47m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0196,  de  coordenadas  N

7.839.542,382m  e  E  611.265,729m;  deste,  segue  com  azimute  de  128º10'40"  e

distância de 74,80m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0197,  de  coordenadas  N 7.839.496,147m e E  611.324,530m;

deste, segue com azimute de 112º45'12" e distância de 144,09m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0198,  de

coordenadas N 7.839.440,418m e E 611.457,407m; deste,  segue com azimute de

193º00'24" e distância de 85,34m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o vértice  DTMM0199,  de  coordenadas  N 7.839.357,267m e E

611.438,200m;  deste,  segue  com  azimute  de  151º08'28"  e  distância  de  79,88m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0200, de coordenadas N 7.839.287,310m e E 611.476,753m; deste, segue com

azimute de 132º38'39" e distância de 27,06m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0201,  de  coordenadas  N

7.839.268,979m  e  E  611.496,657m;  deste,  segue  com  azimute  de  55º37'56"  e

distância de 81,85m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0202,  de  coordenadas  N 7.839.315,186m e E  611.564,222m;

deste, segue com azimute de 155º41'20" e distância de 59,96m, confrontando neste
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trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0203,  de

coordenadas N 7.839.260,543m e E 611.588,907m; deste,  segue com azimute de

243º31'22" e distância de 64,13m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o vértice  DTMM0204,  de  coordenadas  N 7.839.231,950m e E

611.531,501m;  deste,  segue  com  azimute  de  137º07'46"  e  distância  de  76,96m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0205, de coordenadas N 7.839.175,550m e E 611.583,857m; deste, segue com

azimute de 204º57'51" e distância de 37,91m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0206,  de  coordenadas  N

7.839.141,186m  e  E  611.567,859m;  deste,  segue  com  azimute  de  174º45'18"  e

distância  de  120,18m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0207,  de  coordenadas  N  7.839.021,509m  e  E

611.578,845m;  deste,  segue  com  azimute  de  270º20'34"  e  distância  de  34,26m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0208, de coordenadas N 7.839.021,714m e E 611.544,584m; deste, segue com

azimute  de  209º08'33"  e  distância  de  303,80m,  confrontando  neste  trecho  com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0209,  de  coordenadas  N

7.838.756,371m  e  E  611.396,638m;  deste,  segue  com  azimute  de  132º38'39"  e

distância de 84,81m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0210,  de  coordenadas  N 7.838.698,916m e E  611.459,023m;

deste, segue com azimute de 42º25'29" e distância de 67,92m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0211,  de

coordenadas N 7.838.749,052m e E 611.504,843m; deste,  segue com azimute de

49º12'40" e distância de 78,07m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0212,  de  coordenadas  N  7.838.800,052m  e  E

611.563,950m;  deste,  segue  com  azimute  de  25º48'41"  e  distância  de  95,63m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0213, de coordenadas N 7.838.886,137m e E 611.605,586m; deste, segue com

azimute de 12º09'28" e distância de 133,41m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0214,  de  coordenadas  N

7.839.016,550m  e  E  611.633,682m;  deste,  segue  com  azimute  de  91º38'56"  e
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distância  de  172,58m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0215,  de  coordenadas  N  7.839.011,584m  e  E

611.806,194m;  deste,  segue  com  azimute  de  62º45'48"  e  distância  de  16,00m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMP0063B, de coordenadas N 7.839.018,908m e E 611.820,423m; deste, segue

com  azimute  de  7º46'49"  e  distância  de  46,58m,  confrontando  neste  trecho  com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0216,  de  coordenadas  N

7.839.065,060m  e  E  611.826,729m;  deste,  segue  com  azimute  de  57º00'28"  e

distância de 19,24m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0217,  de  coordenadas  N 7.839.075,537m e E  611.842,867m;

deste, segue com azimute de 140º29'39" e distância de 19,60m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0218,  de

coordenadas N 7.839.060,414m e E 611.855,336m; deste,  segue com azimute de

46º45'06" e distância de 136,53m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o vértice  DTMM0219,  de  coordenadas  N 7.839.153,957m e E

611.954,781m;  deste,  segue  com  azimute  de  107º42'21"  e  distância  de  57,42m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0220,  de  coordenadas  N 7.839.136,493m e E 612.009,484m;  deste,  segue

com azimute de 12º28'54" e distância de 41,18m, confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0221,  de  coordenadas  N

7.839.176,704m  e  E  612.018,385m;  deste,  segue  com  azimute  de  134º19'40"  e

distância de 76,18m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0222,  de  coordenadas  N 7.839.123,471m e E 612.072,882m;

deste, segue com azimute de 155º54'06" e distância de 45,60m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0223,  de

coordenadas N 7.839.081,849m e E 612.091,499m; deste, segue com azimute de

126º34'21" e distância de 50,52m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o vértice  DTMM0224,  de  coordenadas  N 7.839.051,750m e E

612.132,068m;  deste,  segue com azimute  de  139º55'02"  e  distância  de  216,19m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0225,  de  coordenadas  N 7.838.886,339m e E 612.271,272m;  deste,  segue



2119
____________________________________________________________________________

com azimute de 42º24'01" e distância de 173,25m, confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0226,  de  coordenadas  N

7.839.014,278m  e  E  612.388,098m;  deste,  segue  com  azimute  de  54º25'49"  e

distância  de  123,35m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0227,  de  coordenadas  N  7.839.086,028m  e  E

612.488,429m;  deste,  segue  com  azimute  de  291º36'22"  e  distância  de  34,16m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0228,  de  coordenadas  N 7.839.098,607m e E 612.456,668m;  deste,  segue

com azimute de 319º01'10" e distância de 25,98m, confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0229,  de  coordenadas  N

7.839.118,217m  e  E  612.439,633m;  deste,  segue  com  azimute  de  331º33'40"  e

distância de 34,88m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0230,  de  coordenadas  N 7.839.148,885m e E 612.423,024m;

deste, segue com azimute de 325º13'33" e distância de 33,07m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0231,  de

coordenadas N 7.839.176,047m e E 612.404,164m; deste, segue com azimute de

334º26'40" e distância de 53,89m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o vértice  DTMM0232,  de  coordenadas  N 7.839.224,666m e E

612.380,916m;  deste,  segue  com  azimute  de  330º46'59"  e  distância  de  36,80m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0233,  de  coordenadas  N 7.839.256,781m e E 612.362,955m;  deste,  segue

com azimute de 339º06'10" e distância de 46,83m, confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0234,  de  coordenadas  N

7.839.300,531m  e  E  612.346,251m;  deste,  segue  com  azimute  de  334º05'28"  e

distância de 65,84m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0235,  de  coordenadas  N 7.839.359,757m e E 612.317,481m;

deste, segue com azimute de 309º00'44" e distância de 62,47m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0236,  de

coordenadas N 7.839.399,081m e E 612.268,941m; deste, segue com azimute de

339º44'30" e distância de 99,92m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o vértice  DTMM0237,  de  coordenadas  N 7.839.492,818m e E
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612.234,344m;  deste,  segue  com  azimute  de  341º34'33"  e  distância  de  67,72m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0238,  de  coordenadas  N 7.839.557,067m e E 612.212,941m;  deste,  segue

com  azimute  de  72º21'00"  e  distância  de  1,64m,  confrontando  neste  trecho  com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  vértice  DTMM0239,  de  coordenadas  N

7.839.557,564m  e  E  612.214,503m;  deste,  segue  com  azimute  de  344º58'02"  e

distância de 45,40m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0001,  de  coordenadas  N 7.839.601,412m e E 612.202,727m;

deste, segue com azimute de 334º59'56" e distância de 9,81m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0002,  de

coordenadas N 7.839.610,307m e E 612.198,579m; deste, segue com azimute de

295º23'02" e distância de 23,64m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o vértice  DTMM0003,  de  coordenadas  N 7.839.620,443m e E

612.177,217m;  deste,  segue  com  azimute  de  346º42'26"  e  distância  de  26,99m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0004,  de  coordenadas  N 7.839.646,707m e E 612.171,012m;  deste,  segue

com azimute de 53º39'41" e distância de 116,53m, confrontando neste trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0005,  de  coordenadas  N

7.839.715,757m  e  E  612.264,880m;  deste,  segue  com  azimute  de  54º59'50"  e

distância  de  107,60m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do

Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0006,  de  coordenadas  N  7.839.777,477m  e  E

612.353,016m;  deste,  segue  com  azimute  de  341º56'04"  e  distância  de  45,41m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice

DTMM0007,  de  coordenadas  N 7.839.820,652m e E 612.338,933m;  deste,  segue

com azimute  de  68º51'12" e distância de 11,56m, confrontando neste  trecho com

Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0008,  de  coordenadas  N

7.839.824,821m  e  E  612.349,711m;  deste,  segue  com  azimute  de  43º55'38"  e

distância de 27,23m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta do Sumidouro,

até  o  vértice  DTMM0009,  de  coordenadas  N 7.839.844,432m e E 612.368,601m;

deste, segue com azimute de 7º27'36" e distância de 72,75m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Quinta  do  Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0010,  de
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coordenadas N 7.839.916,571m e E 612.378,047m; deste, segue com azimute de

75º36'37" e distância de 103,88m, confrontando neste trecho com Distrito de Quinta

do Sumidouro,  até  o  vértice  DTMM0011,  de coordenadas  N 7.839.942,388m e E

612.478,672m;  deste,  segue com azimute  de  164º51'12"  e  distância  de  108,41m,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0001,  de

coordenadas N 7.839.837,746m e E 612.506,998m; deste, segue com azimute de

155º35'24" e distância de 65,46m, confrontando neste trecho com Rio das Velhas, até

o vértice DTMP0002, de coordenadas N 7.839.778,138m e E 612.534,050m; deste,

segue com azimute de 146º52'45" e distância de 70,65m, confrontando neste trecho

com Rio das Velhas, até o vértice DTMP0003, de coordenadas N 7.839.718,968m e E

612.572,653m;  deste,  segue com azimute  de  124º03'42"  e  distância  de  101,64m,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0004,  de

coordenadas N 7.839.662,040m e E 612.656,857m; deste, segue com azimute de

117º53'10" e distância de 352,01m, confrontando neste trecho com Rio das Velhas,

até  o  vértice  DTMP0005,  de  coordenadas  N  7.839.497,398m  e E  612.967,995m;

deste, segue com azimute de 127º40'09" e distância de 261,19m, confrontando neste

trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0006,  de  coordenadas  N

7.839.337,783m  e  E  613.174,742m;  deste,  segue  com  azimute  de  127º18'13"  e

distância de 125,73m, confrontando neste trecho com Rio das Velhas, até o vértice

DTMP0007, de coordenadas N 7.839.261,583m e E 613.274,756m; deste, segue com

azimute de 121º36'32" e distância de 64,46m, confrontando neste trecho com Rio das

Velhas,  até  o  vértice  DTMP0008,  de  coordenadas  N  7.839.227,797m  e  E

613.329,655m;  deste,  segue  com  azimute  de  117º41'22"  e  distância  de  119,19m,

confrontando  neste  trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0009,  de

coordenadas N 7.839.172,414m e E 613.435,191m; deste, segue com azimute de

107º05'44" e distância de 297,12m, confrontando neste trecho com Rio das Velhas,

até  o  vértice  DTMP0010,  de  coordenadas  N  7.839.085,069m  e E  613.719,187m;

deste, segue com azimute de 113º55'00" e distância de 238,08m, confrontando neste

trecho  com  Rio  das  Velhas,  até  o  vértice  DTMP0011,  de  coordenadas  N

7.838.988,551m  e  E  613.936,822m;  deste,  segue  com  azimute  de  121º39'11"  e

distância de 130,52m, confrontando neste trecho com Rio das Velhas, até o vértice
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DTMM0012,  de  coordenadas  N 7.838.920,060m e E 614.047,922m;  deste,  segue

com azimute de 221º05'04" e distância de 589,35m, confrontando neste trecho com

Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0013, de coordenadas N 7.838.475,845m

e E 613.660,619m; deste, segue com azimute de 220º07'54" e distância de 115,12m,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0014, de

coordenadas N 7.838.387,831m e E 613.586,421m; deste, segue com azimute de

237º59'13" e distância de 255,34m, confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0015,  de  coordenadas  N  7.838.252,470m  e  E

613.369,907m;  deste,  segue com azimute  de  241º16'02"  e  distância  de  383,09m,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0016, de

coordenadas N 7.838.068,307m e E 613.033,984m; deste, segue com azimute de

213º47'54" e distância de 93,54m, confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0017,  de  coordenadas  N  7.837.990,572m  e  E

612.981,948m;  deste,  segue com azimute  de  216º04'10"  e  distância  de  150,17m,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0018, de

coordenadas N 7.837.869,190m e E 612.893,534m; deste, segue com azimute de

213º13'50" e distância de 149,69m, confrontando neste trecho com Ildeu de Paula

Ferreira,  até  o  vértice  DTMM0019,  de  coordenadas  N  7.837.743,978m  e  E

612.811,502m;  deste,  segue com azimute  de  212º13'30"  e  distância  de  119,10m,

confrontando neste trecho com Ildeu de Paula Ferreira, até o vértice DTMM0020, de

coordenadas N 7.837.643,225m e E 612.747,993m; deste, segue com azimute de

326º34'41"  e  distância  de  264,45m,  confrontando  neste  trecho  com  Genesco

Aparecido  de  Oliveira  Filho,  até  o  vértice  DTMM0021,  de  coordenadas  N

7.837.863,947m  e  E  612.602,332m;  deste,  segue  com  azimute  de  225º21'24"  e

distância de 284,41m, confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira

Filho,  até  o  vértice  DTMM0022,  de  coordenadas  N  7.837.664,095m  e  E

612.399,977m;  deste,  segue  com  azimute  de  215º14'17"  e  distância  de  57,78m,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0023,  de  coordenadas  N 7.837.616,902m e E 612.366,639m;  deste,  segue

com azimute de 203º54'40" e distância de 132,40m, confrontando neste trecho com

Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0024, de coordenadas N
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7.837.495,861m  e  E  612.312,973m;  deste,  segue  com  azimute  de  183º00'08"  e

distância de 245,15m, confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira

Filho,  até  o  vértice  DTMM0025,  de  coordenadas  N  7.837.251,052m  e  E

612.300,134m;  deste,  segue  com  azimute  de  96º50'51"  e  distância  de  84,79m,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0026,  de  coordenadas  N 7.837.240,943m e E 612.384,316m;  deste,  segue

com azimute de 217º55'45" e distância de 39,22m, confrontando neste trecho com

Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0027,  de  coordenadas  N

7.837.210,010m  e  E  612.360,210m;  deste,  segue  com  azimute  de  204º10'24"  e

distância de 49,93m, confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0028, de coordenadas N 7.837.164,459m e E 612.339,764m; deste,

segue com azimute de 209º19'32" e distância de 25,20m, confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0029,  de  coordenadas  N

7.837.142,487m  e  E  612.327,421m;  deste,  segue  com  azimute  de  230º53'13"  e

distância de 64,33m, confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0030, de coordenadas N 7.837.101,904m e E 612.277,507m; deste,

segue com azimute de 242º16'38" e distância de 68,27m, confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0031,  de  coordenadas  N

7.837.070,146m  e  E  612.217,075m;  deste,  segue  com  azimute  de  225º57'53"  e

distância de 17,18m, confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até

o vértice DTMM0032, de coordenadas N 7.837.058,207m e E 612.204,727m; deste,

segue com azimute de 218º48'53" e distância de 27,50m, confrontando neste trecho

com  Agenor  Guimarães  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0033,  de  coordenadas  N

7.837.036,776m  e  E  612.187,487m;  deste,  segue  com  azimute  de  242º26'15"  e

distância de 67,33m, confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até  o  vértice  DTMM0034,  de  coordenadas  N 7.837.005,621m e E 612.127,798m;

deste, segue com azimute de 215º38'03" e distância de 12,92m, confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0035, de coordenadas

N 7.836.995,122m e E 612.120,272m; deste, segue com azimute de 213º21'11" e

distância de 72,33m, confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até  o  vértice  DTMM0036,  de  coordenadas  N 7.836.934,709m e E 612.080,508m;
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deste, segue com azimute de 238º45'50" e distância de 23,57m, confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0037, de coordenadas

N 7.836.922,486m e E 612.060,354m; deste, segue com azimute de 237º01'36" e

distância de 258,13m, confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até  o  vértice  DTMM0038,  de  coordenadas  N 7.836.782,000m e E  611.843,804m;

deste, segue com azimute de 221º41'31" e distância de 57,30m, confrontando neste

trecho com Cecília Vieira de Souza Alves, até o vértice DTMM0039, de coordenadas

N 7.836.739,213m e E 611.805,693m; deste, segue com azimute de 199º25'51" e

distância de 29,57m, confrontando neste trecho com Cecília Vieira de Souza Alves,

até  o  vértice  DTMM0040,  de  coordenadas  N 7.836.711,330m  e  E  611.795,857m;

deste, segue com azimute de 302º36'48" e distância de 329,47m, confrontando neste

trecho  com  Genesco  Aparecido  de  Oliveira  Filho,  até  o  vértice  DTMM0041,  de

coordenadas N 7.836.888,906m e E 611.518,332m; deste,  segue com azimute de

33º20'01" e distância de 20,55m, confrontando neste trecho com Genesco Aparecido

de Oliveira Filho, até o vértice DTMM0043, de coordenadas N 7.836.906,073m e E

611.529,623m;  deste,  segue  com  azimute  de  300º11'23"  e  distância  de  4,07m,

confrontando neste trecho com Genesco Aparecido de Oliveira Filho, até o vértice

DTMM0042, de coordenadas N 7.836.908,122m e E 611.526,101m; deste, segue com

azimute de 39º44'53" e distância de 22,47m, confrontando neste trecho com Estrada

Municipal Pavimentada Lapinha – Quinta do Sumidouro, até o vértice DTMP0012B,

de coordenadas N 7.836.925,395m e E 611.540,466m; deste, segue com azimute de

302º33'16" e distância de 12,00m, confrontando neste trecho com Genesco Aparecido

de Oliveira Filho, até o vértice DTMP0012A, de coordenadas N 7.836.931,852m e E

611.530,351m;  deste,  segue  com  azimute  de  227º16'37"  e  distância  de  41,66m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0064A,  de  coordenadas  N  7.836.903,587m  e  E

611.499,745m;  deste,  segue  com  azimute  de  230º23'27"  e  distância  de  20,79m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0065A,  de  coordenadas  N  7.836.890,335m  e  E

611.483,732m;  deste,  segue  com  azimute  de  226º18'04"  e  distância  de  63,52m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro
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–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0066A,  de  coordenadas  N  7.836.846,449m  e  E

611.437,806m;  deste,  segue  com  azimute  de  225º45'44"  e  distância  de  29,46m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0067A,  de  coordenadas  N  7.836.825,897m  e  E

611.416,700m;  deste,  segue  com  azimute  de  220º06'52"  e  distância  de  21,82m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0068A,  de  coordenadas  N  7.836.809,210m  e  E

611.402,641m;  deste,  segue  com  azimute  de  214º52'15"  e  distância  de  18,84m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0069A,  de  coordenadas  N  7.836.793,754m  e  E

611.391,870m;  deste,  segue  com  azimute  de  208º29'21"  e  distância  de  29,11m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0070A,  de  coordenadas  N  7.836.768,168m  e  E

611.377,984m;  deste,  segue  com  azimute  de  206º18'54"  e  distância  de  41,72m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0071A,  de  coordenadas  N  7.836.730,776m  e  E

611.359,492m;  deste,  segue  com  azimute  de  212º03'37"  e  distância  de  51,86m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0072A,  de  coordenadas  N  7.836.686,828m  e  E

611.331,966m;  deste,  segue  com  azimute  de  214º20'47"  e  distância  de  64,49m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0073A,  de  coordenadas  N  7.836.633,584m  e  E

611.295,582m;  deste,  segue  com  azimute  de  218º50'01"  e  distância  de  23,66m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0074A,  de  coordenadas  N  7.836.615,152m  e  E

611.280,745m;  deste,  segue  com  azimute  de  229º15'58"  e  distância  de  22,21m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0075A,  de  coordenadas  N  7.836.600,661m  e  E

611.263,918m;  deste,  segue  com  azimute  de  234º52'54"  e  distância  de  40,05m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0076A,  de  coordenadas  N  7.836.577,620m  e  E
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611.231,157m;  deste,  segue  com  azimute  de  230º13'52"  e  distância  de  22,20m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0077A,  de  coordenadas  N  7.836.563,422m  e  E

611.214,097m;  deste,  segue  com  azimute  de  231º57'18"  e  distância  de  15,30m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMP0078A,  de  coordenadas  N  7.836.553,991m  e  E

611.202,045m;  deste,  segue  com  azimute  de  254º19'27"  e  distância  de  2,67m,

confrontando neste trecho com Estrada Municipal Pavimentada Quinta do Sumidouro

–  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0044,  de  coordenadas  N  7.836.553,270m  e  E

611.199,476m;  deste,  segue com azimute  de  311º46'00"  e  distância  de  310,81m,

confrontando neste trecho com Agenor Guimarães da Silva, até o vértice DTMM0045,

de coordenadas N 7.836.760,300m e E 610.967,654m; deste, segue com azimute de

246º36'30" e distância de 80,51m, confrontando neste trecho com Agenor Guimarães

da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0046,  de  coordenadas  N  7.836.728,337m  e  E

610.893,762m;  deste,  segue  com  azimute  de  319º57'56"  e  distância  de  15,59m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Lapinha  até  o  vértice  DTMM0047,  de

coordenadas N 7.836.740,271m e E 610.883,736m; deste, segue com azimute de

250º41'33" e distância de 95,53m, confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha,

até  o  vértice  DTMM0048,  de  coordenadas  N 7.836.708,684m e E 610.793,576m;

deste, segue com azimute de 337º58'35" e distância de 59,10m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0049,  de  coordenadas  N

7.836.763,472m  e  E  610.771,414m;  deste,  segue  com  azimute  de  263º08'22"  e

distância de 13,92m, confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha, até o vértice

DTMM0050,  de  coordenadas  N 7.836.761,809m e E 610.757,592m;  deste,  segue

com azimute de 306º30'02" e distância de 22,28m, confrontando neste trecho com

Joaquim  Soares  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0051,  de  coordenadas  N

7.836.775,059m  e  E  610.739,686m;  deste,  segue  com  azimute  de  30º05'09"  e

distância de 17,18m, confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o

vértice DTMM0052,  de coordenadas N 7.836.789,924m e E 610.748,298m; deste,

segue com azimute de 358º24'54" e distância de 20,17m, confrontando neste trecho

com  Joaquim  Soares  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0053,  de  coordenadas  N



2127
____________________________________________________________________________

7.836.810,091m  e  E  610.747,740m;  deste,  segue  com  azimute  de  5º00'50"  e

distância de 26,80m, confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o

vértice DTMM0054,  de coordenadas N 7.836.836,786m e E 610.750,082m; deste,

segue com azimute de 311º57'38" e distância de 60,25m, confrontando neste trecho

com  Joaquim  Soares  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0055,  de  coordenadas  N

7.836.877,070m  e  E  610.705,280m;  deste,  segue  com  azimute  de  253º29'54"  e

distância de 96,32m, confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o

vértice  DTMM0056,  de  coordenadas N 7.836.849,711m e E 610.612,928m; deste,

segue com azimute de 345º42'39" e distância de 59,16m, confrontando neste trecho

com  Joaquim  Soares  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0057,  de  coordenadas  N

7.836.907,038m  e  E  610.598,327m;  deste,  segue  com  azimute  de  340º45'37"  e

distância de 166,24m, confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o

vértice DTMM0058,  de coordenadas N 7.837.063,992m e E 610.543,548m; deste,

segue com azimute de 254º06'51" e distância de 320,67m, confrontando neste trecho

com  Joaquim  Soares  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0059,  de  coordenadas  N

7.836.976,217m  e  E  610.235,123m;  deste,  segue  com  azimute  de  192º24'50"  e

distância de 93,26m, confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o

vértice DTMM0060,  de coordenadas N 7.836.885,139m e E 610.215,075m; deste,

segue com azimute de 171º10'23" e distância de 61,99m, confrontando neste trecho

com  Joaquim  Soares  da  Silva,  até  o  vértice  DTMM0061,  de  coordenadas  N

7.836.823,880m  e  E  610.224,588m;  deste,  segue  com  azimute  de  181º45'40"  e

distância de 45,81m, confrontando neste trecho com Joaquim Soares da Silva, até o

vértice DTMM0062,  de coordenadas N 7.836.778,088m e E 610.223,180m; deste,

segue com azimute de 249º39'46" e distância de 100,82m, confrontando neste trecho

com Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0063, de coordenadas N 7.836.743,047m

e E 610.128,641m; deste, segue com azimute de 155º39'22" e distância de 50,83m,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0064,  de

coordenadas N 7.836.696,736m e E 610.149,594m; deste, segue com azimute de

154º36'04" e distância de 44,96m, confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha,

até  o  vértice  DTMM0065,  de  coordenadas  N 7.836.656,120m e E 610.168,879m;

deste, segue com azimute de 83º01'20" e distância de 24,18m, confrontando neste
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trecho  com  Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0066,  de  coordenadas  N

7.836.659,058m  e  E  610.192,884m;  deste,  segue  com  azimute  de  174º27'33"  e

distância  de  122,42m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Lapinha,  até  o

vértice  DTMM0067,  de  coordenadas N 7.836.537,211m e E 610.204,704m; deste,

segue com azimute de 196º27'08" e distância de 156,70m, confrontando neste trecho

com Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0068, de coordenadas N 7.836.386,926m

e E 610.160,324m; deste, segue com azimute de 204º29'39" e distância de 30,01m,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0069,  de

coordenadas N 7.836.359,615m e E 610.147,881m; deste, segue com azimute de

256º08'24" e distância de 88,07m, confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha,

até  o  vértice  DTMM0070,  de  coordenadas  N 7.836.338,519m e E 610.062,380m;

deste, segue com azimute de 302º09'07" e distância de 176,55m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0071,  de  coordenadas  N

7.836.432,475m  e  E  609.912,902m;  deste,  segue  com  azimute  de  268º06'08"  e

distância de 98,37m, confrontando neste trecho com Distrito de Lapinha, até o vértice

DTMM0072,  de  coordenadas  N 7.836.429,217m e E 609.814,581m;  deste,  segue

com azimute de 277º17'15" e distância de 147,00m confrontando neste trecho com

Distrito de Lapinha, até o vértice DTMM0073, de coordenadas N 7.836.447,864m e E

609.668,764m;  deste,  segue com azimute  de  241º39'45"  e  distância  de  135,97m,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0074,  de

coordenadas N 7.836.383,325m e E 609.549,090m; deste, segue com azimute de

277º34'45"  e  distância  de  266,49m,  confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de

Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0075,  de  coordenadas  N  7.836.418,474m  e  E

609.284,931m;  deste,  segue  com  azimute  de  179º41'00"  e  distância  de  24,25m,

confrontando  neste  trecho com Distrito  de  Lapinha,  até  o  vértice  DTMM0076,  de

coordenadas N 7.836.394,224m e E 609.285,065m; deste, segue com azimute de

286º06'34" e distância de 76,57m, confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até o vértice DTMP0080A, de coordenadas N 7.836.415,471m e E 609.211,500m;

deste, segue com azimute de 291º54'14" e distância de 17,96m, confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMP0081A,  de  coordenadas  N

7.836.422,170m  e  E  609.194,839m;  deste,  segue  com  azimute  de  304º10'37"  e
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distância de 18,83m, confrontando neste trecho com Saulo Wanderley, até o vértice

DTMP0082A, de coordenadas N 7.836.432,745m e E 609.179,265m; deste, segue

com azimute de 317º59'25" e distância de 10,07m, confrontando neste trecho com

Saulo Wanderley, até o vértice DTMP0083A, de coordenadas N 7.836.440,227m e E

609.172,526m;  deste,  segue  com  azimute  de  309º23'24"  e  distância  de  1,91m,

confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0077,  de

coordenadas N 7.836.441,440m e E 609.171,048m; deste, segue com azimute de

238º11'49" e distância de 44,88m, confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até  o  vértice  DTMM0078,  de  coordenadas  N 7.836.417,787m e E 609.132,904m;

deste, segue com azimute de 330º39'55" e distância de 96,69m, confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0079,  de  coordenadas  N

7.836.502,081m  e  E  609.085,533m;  deste,  segue  com  azimute  de  337º37'07"  e

distância de 46,29m, confrontando neste trecho com Saulo Wanderley, até o vértice

DTMM0080,  de  coordenadas  N 7.836.544,887m e E 609.067,906m;  deste,  segue

com azimute de 318º29'39" e distância de 17,33m, confrontando neste trecho com

Saulo Wanderley, até o vértice DTMM0081, de coordenadas N 7.836.557,868m e E

609.056,419m;  deste,  segue  com  azimute  de  311º40'34"  e  distância  de  25,93m,

confrontando  neste  trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0082,  de

coordenadas N 7.836.575,108m e E 609.037,053m; deste, segue com azimute de

251º26'56" e distância de 349,62m, confrontando neste trecho com Saulo Wanderley,

até  o  vértice  DTMM0083,  de  coordenadas  N 7.836.463,877m e E 608.705,599m;

deste, segue com azimute de 307º04'06" e distância de 54,59m, confrontando neste

trecho  com  Saulo  Wanderley,  até  o  vértice  DTMP0084,  de  coordenadas  N

7.836.496,784m  e  E  608.662,038m;  deste,  segue  com  azimute  de  307º02'55"  e

distância de 28,88m, confrontando neste trecho com Saulo Wanderley, até o vértice

DTMP0085, de coordenadas N 7.836.514,181m e E 608.638,992m; deste, segue com

azimute de 285º55'02" e distância de 20,73m, confrontando neste trecho com Saulo

Wanderley,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N  7.836.519,867m  e  E

608.619,054m;  deste,  segue  com  azimute  de  311º54'41"  e  distância  de  10,43m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0087, de coordenadas N 7.836.526,836m e E 608.611,290m; deste, segue com
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azimute de 338º36'38" e distância de 14,59m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0088,  de  coordenadas

N.836.540,421m  e  E  608.605,969m;  deste,  segue  com  azimute  de  287º31'52"  e

distância  de  23,96m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0089,  de  coordenadas  N  7.836.547,638m  e  E

608.583,123m;  deste,  segue  com  azimute  de  305º03'53"  e  distância  de  60,82m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0090, de coordenadas N 7.836.582,579m e E 608.533,342m; deste, segue com

azimute de 315º42'50" e distância de 24,23m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0091,  de  coordenadas  N

7.836.599,924m  e  E  608.516,424m;  deste,  segue  com  azimute  de  301º33'13"  e

distância  de  36,97m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães  até  o  vértice  DTMP0092,  de  coordenadas  N  7.836.619,272m  e  E

608.484,917m;  deste,  segue  com  azimute  de  308º32'04"  e  distância  de  38,19m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0093, de coordenadas N 7.836.643,061m e E 8.455,047m; deste, segue com

azimute de 302º47'29" e distância de 25,41m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0094,  de  coordenadas  N

7.836.656,822m  e  E  608.433,687m;  deste,  segue  com  azimute  de  290º22'33"  e

distância  de  35,97m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0095,  de  coordenadas  N  7.836.669,347m  e  E

608.399,965m;  deste,  segue  com  azimute  de  243º14'13"  e  distância  de  26,67m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0096, de coordenadas N 7.836.657,339m e E 608.376,155m; deste, segue com

azimute de 258º57'46" e distância de 27,64m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0097,  de  coordenadas  N

7.836.652,048m  e  E  608.349,029m;  deste,  segue  com  azimute  de  298º15'42"  e

distância  de  25,89m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0098,  de  coordenadas  N  7.836.664,306m  e  E

608.326,227m;  deste,  segue  com  azimute  de  349º48'58"  e  distância  de  44,72m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice
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DTMP0099,  de  coordenadas  N 7.836.708,322m E E 608.318,320m;  deste,  segue

com azimute de 43º21'05" e distância de 18,95m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0100,  de  coordenadas  N

7.836.722,102m  e  E  608.331,329m;  deste,  segue  com  azimute  de  74º00'48"  e

distância  de  15,25m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0101,  de  coordenadas  N  7.836.726,302m  e  E

608.345,989m;  deste,  segue  com  azimute  de  77º40'41"  e  distância  de  27,22m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0102, de coordenadas N 7.836.732,110m e E 608.372,578m; deste, segue com

azimute de 51º15'58" e distância de 19,80m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0103,  de  coordenadas  N

7.836.744,498m  e  E  608.388,022m;  deste,  segue  com  azimute  de  34º27'31"  e

distância  de  10,57m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0104,  de  coordenadas  N  7.836.753,211m  e  E

608.394,001m;  deste,  segue  com  azimute  de  340º38'39"  e  distância  de  18,83m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0105, de coordenadas N 7.836.770,977m e E 608.387,760m; deste, segue com

azimute de 4º12'39" e distância de 19,18m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0106,  de  coordenadas  N

7.836.790,101m  e  E  608.389,168m;  deste,  segue  com  azimute  de  333º29'03"  e

distância  de  19,27m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0107,  de  coordenadas  N  7.836.807,344m  e  E

608.380,565m;  deste,  segue  com  azimute  de  354º54'39"  e  distância  de  38,00m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0108, de coordenadas N 7.836.845,197m e E 608.377,194m; deste, segue com

azimute de 337º41'38" e distância de 40,43m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0109,  de  coordenadas  N

7.836.882,603m  e  E  608.361,848m;  deste,  segue  com  azimute  de  355º36'51"  e

distância  de  26,72m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0110,  de  coordenadas  N  7.836.909,240m  e  E

608.359,805m;  deste,  segue  com  azimute  de  351º06'41"  e  distância  de  29,86m,
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confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0111, de coordenadas N 7.836.938,743m e E 608.355,191m; deste, segue com

azimute de 324º01'22" e distância de 35,56m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0112,  de  coordenadas  N

7.836.967,521m  e  E  608.334,300m;  deste,  segue  com  azimute  de  315º59'14"  e

distância  de  24,50m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0113,  de  coordenadas  N  7.836.985,143m  e  E

608.317,275m;  deste,  segue  com  azimute  de  359º46'21"  e  distância  de  19,14m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0114, de coordenadas N 7.837.004,279m e E 608.317,199m; deste, segue com

azimute de 34º32'16" e distância de 26,54m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0115,  de  coordenadas  N

7.837.026,143m  e  E  608.332,247m;  deste,  segue  com  azimute  de  20º02'58"  e

distância  de  35,59m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0116,  de  coordenadas  N  7.837.059,578m  e  E

608.344,449m;  deste,  segue  com  azimute  de  7º36'23"  e  distância  de  23,41m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0117, de coordenadas N 7.837.082,784m e E 608.347,548m; deste, segue com

azimute de 49º01'02" e distância de 37,74m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0118,  de  coordenadas  N

7.837.107,535m  e  E  608.376,038m;  deste,  segue  com  azimute  de  16º16'11"  e

distância de 9,95m, confrontando neste trecho com Marco Aurélio Rabelo Guimarães,

até  o  vértice  DTMP0119,  de  coordenadas  N  7.837.117,088m  e  E  608.378,826m;

deste, segue com azimute de 106º13'45" e distância de 18,89m, confrontando neste

trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0120,  de

coordenadas N 7.837.111,809m e E 608.396,962m; deste,  segue com azimute de

68º01'02" e distância de 9,91m, confrontando neste trecho com Marco Aurélio Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0121,  de  coordenadas  N  7.837.115,518m  e  E

608.406,150m;  deste,  segue  com  azimute  de  83º24'41"  e  distância  de  29,20m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0122, de coordenadas N 7.837.118,868m e E 608.435,154m; deste, segue com



2133
____________________________________________________________________________

azimute de 62º27'31" e distância de 28,63m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0123,  de  coordenadas  N

7.837.132,107m  e  E  608.460,541m;  deste,  segue  com  azimute  de  36º20'16"  e

distância  de  25,28m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0124,  de  coordenadas  N  7.837.152,469m  e  E

608.475,519m;  deste,  segue  com  azimute  de  356º12'17"  e  distância  de  24,87m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0125, de coordenadas N 7.837.177,282m e E 608.473,873m; deste, segue com

azimute de 54º18'30" e distância de 32,85m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0126,  de  coordenadas  N

7.837.196,449m  e  E  608.500,555m;  deste,  segue  com  azimute  de  90º51'17"  e

distância  de  17,02m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0127,  de  coordenadas  N  7.837.196,195m  e  E

608.517,578m;  deste,  segue  com  azimute  de  105º02'07"  e  distância  de  14,70m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0128, de coordenadas N 7.837.192,381m e E 608.531,777m; deste, segue com

azimute de 82º19'48" e distância de 39,87m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0129,  de  coordenadas  N

7.837.197,703m  e  E  608.571,295m;  deste,  segue  com  azimute  de  50º56'19"  e

distância  de  11,48m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0130,  de  coordenadas  N  7.837.204,934m  e  E

608.580,205m;  deste,  segue  com  azimute  de  61º50'18"  e  distância  de  15,07m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0131, de coordenadas N 7.837.212,047m e E 608.593,492m; deste, segue com

azimute de 104º56'28" e distância de 14,48m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0132,  de  coordenadas  N

7.837.208,313m  e  E  608.607,485m;  deste,  segue  com  azimute  de  73º33'00"  e

distância  de  16,21m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0133,  de  coordenadas  N  7.837.212,902m  e  E

608.623,027m;  deste,  segue  com  azimute  de  137º21'01"  e  distância  de  24,35m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice
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DTMP0134, de coordenadas N 7.837.194,995m e E 608.639,522m; deste, segue com

azimute de 62º40'45" e distância de 27,67m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0135,  de  coordenadas  N

7.837.207,695m  e  E  608.664,106m;  deste,  segue  com  azimute  de  58º59'15"  e

distância  de  28,75m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0136,  de  coordenadas  N  7.837.222,507m  e  E

608.688,745m;  deste,  segue  com  azimute  de  339º03'28"  e  distância  de  26,38m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMP0137, de coordenadas N 7.837.247,142m e E 608.679,317m; deste, segue com

azimute de 23º22'20" e distância de 6,62m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0138,  de  coordenadas  N

7.837.253,223m  e  E  608.681,945m;  deste,  segue  com  azimute  de  54º32'51"  e

distância  de  33,18m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMP0139,  de  coordenadas  N  7.837.272,468m  e  E

608.708,973m;  deste,  segue  com  azimute  de  32º10'35"  e  distância  de  53,33m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0086, de coordenadas N 7.837.317,611m e E 608.737,375m; deste, segue com

azimute de 254º54'00" e distância de 14,99m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0086,  de  coordenadas  N

7.837.313,707m  e  E  608.722,906m;  deste,  segue  com  azimute  de  243º25'08"  e

distância  de  53,92m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0087,  de  coordenadas  N  7.837.289,581m  e  E

608.674,688m;  deste,  segue com azimute  de  278º20'13"  e  distância  de  108,91m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0088,  de  coordenadas  N 7.837.305,372m e E 608.566,931m;  deste,  segue

com azimute de 294º25'20" e distância de 21,24m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0089,  de  coordenadas  N

7.837.314,155m  e  E  608.547,589m;  deste,  segue  com  azimute  de  282º16'21"  e

distância  de  55,05m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0090,  de  coordenadas  N  7.837.325,856m  e  E

608.493,799m;  deste,  segue com azimute  de  273º22'46"  e  distância  de  194,07m,
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confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0091,  de  coordenadas  N 7.837.337,296m e E 608.300,063m;  deste,  segue

com azimute de 286º32'14" e distância de 44,22m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0092,  de  coordenadas  N

7.837.349,883m  e  E  608.257,671m;  deste,  segue  com  azimute  de  292º23'51"  e

distância  de  52,11m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0093,  de  coordenadas  N  7.837.369,738m  e  E

608.209,493m;  deste,  segue  com  azimute  de  305º47'22"  e  distância  de  36,11m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0094,  de  coordenadas  N 7.837.390,853m e E 608.180,205m;  deste,  segue

com azimute de 255º27'57" e distância de 134,49m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0095,  de  coordenadas  N

7.837.357,101m  e  E  608.050,015m;  deste,  segue  com  azimute  de  218º12'15"  e

distância  de  254,32m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0096,  de  coordenadas  N  7.837.157,253m  e  E

607.892,726m;  deste,  segue com azimute  de  260º24'51"  e  distância  de  186,63m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0097,  de  coordenadas  N 7.837.126,174m e E 607.708,697m;  deste,  segue

com azimute de 264º36'31" e distância de 326,83m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0098,  de  coordenadas  N

7.837.095,465m  e  E  607.383,312m;  deste,  segue  com  azimute  de  260º04'21"  e

distância  de  35,67m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0099,  de  coordenadas  N  7.837.089,315m  e  E

607.348,174m;  deste,  segue  com  azimute  de  318º58'35"  e  distância  de  6,84m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0100,  de  coordenadas  N 7.837.094,477m e E 607.343,683m;  deste,  segue

com azimute de 270º09'05" e distância de 24,62m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0101,  de  coordenadas  N

7.837.094,542m  e  E  607.319,066m;  deste,  segue  com  azimute  de  265º05'54"  e

distância  de  151,44m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0102,  de  coordenadas  N  7.837.081,602m  e  E
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607.168,183m;  deste,  segue  com  azimute  de  260º18'49"  e  distância  de  78,39m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0103,  de  coordenadas  N 7.837.068,412m e E 607.090,907m;  deste,  segue

com azimute de 254º01'00" e distância de 127,21m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0104,  de  coordenadas  N

7.837.033,385m  e  E  606.968,619m;  deste,  segue  com  azimute  de  247º25'10"  e

distância  de  27,30m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0105,  de  coordenadas  N  7.837.022,902m  e  E

606.943,411m;  deste,  segue  com  azimute  de  213º23'25"  e  distância  de  31,12m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0106,  de  coordenadas  N 7.836.996,921m e E 606.926,286m;  deste,  segue

com azimute de 227º13'24" e distância de 69,75m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0107,  de  coordenadas  N

7.836.949,551m  e  E  606.875,089m;  deste,  segue  com  azimute  de  190º06'00"  e

distância  de  29,86m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0108,  de  coordenadas  N  7.836.920,151m  e  E

606.869,852m;  deste,  segue  com  azimute  de  169º45'44"  e  distância  de  39,69m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0109,  de  coordenadas  N 7.836.881,094m e E 606.876,906m;  deste,  segue

com azimute de 164º01'24" e distância de 46,23m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0110,  de  coordenadas  N

7.836.836,648m  e  E  606.889,631m;  deste,  segue  com  azimute  de  146º18'33"  e

distância  de  23,62m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0111,  de  coordenadas  N  7.836.816,997m  e  E

606.902,732m;  deste,  segue  com  azimute  de  144º37'25"  e  distância  de  25,30m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0112, de coordenadas N 7.836.796,370m e E 606.917,378m; deste, segue com

azimute de 140º09'16" e distância de 33,82m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0113,  de  coordenadas  N

7.836.770,404m  e  E  606.939,047m;  deste,  segue  com  azimute  de  163º27'00"  e

distância  de  41,14m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo
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Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0114,  de  coordenadas  N  7.836.730,971m  e  E

606.950,765m;  deste,  segue  com  azimute  de  141º31'58"  e  distância  de  80,00m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0115, de coordenadas N 7.836.668,334m e E 607.000,530m; deste, segue com

azimute de 89º15'51" e distância de 248,53m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0116,  de  coordenadas  N

7.836.671,526m  e  E  607.249,040m;  deste,  segue  com  azimute  de  180º43'21"  e

distância  de  124,99m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0117,  de  coordenadas  N  7.836.546,548m  e  E

607.247,464m;  deste,  segue  com  azimute  de  165º51'39"  e  distância  de  75,94m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0118, de coordenadas N 7.836.472,911m e E 607.266,014m; deste, segue com

azimute de 146º04'04" e distância de 84,34m, confrontando neste trecho com Marco

Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0119,  de  coordenadas  N

7.836.402,935m  e  E  607.313,093m;  deste,  segue  com  azimute  de  144º11'15"  e

distância  de  60,83m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0120,  de  coordenadas  N  7.836.353,607m  e  E

607.348,686m;  deste,  segue com azimute  de  159º31'30"  e  distância  de  135,91m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0121,  de  coordenadas  N 7.836.226,280m e E 607.396,228m;  deste,  segue

com azimute de 146º21'22" e distância de 147,61m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0122,  de  coordenadas  N

7.836.103,396m  e  E  607.478,008m;  deste,  segue  com  azimute  de  153º18'45"  e

distância  de  245,28m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0123,  de  coordenadas  N  7.835.884,248m  e  E

607.588,168m;  deste,  segue com azimute  de  164º21'42"  e  distância  de  155,87m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0124,  de  coordenadas  N 7.835.734,150m e E 607.630,184m;  deste,  segue

com azimute de 63º37'17" e distância de 479,69m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0125,  de  coordenadas  N

7.835.947,278m  e  E  608.059,932m;  deste,  segue  com  azimute  de  152º46'48"  e
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distância  de  44,21m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0126,  de  coordenadas  N  7.835.907,964m  e  E

608.080,154m;  deste,  segue  com  azimute  de  122º10'44"  e  distância  de  18,12m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0127,  de  coordenadas  N 7.835.898,313m e E 608.095,492m;  deste,  segue

com azimute de 107º42'30" e distância de 105,29m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0128,  de  coordenadas  N

7.835.866,286m  e  E  608.195,796m;  deste,  segue  com  azimute  de  115º28'15"  e

distância  de  147,90m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0129,  de  coordenadas  N  7.835.802,681m  e  E

608.329,321m;  deste,  segue  com  azimute  de  130º02'22"  e  distância  de  65,30m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0130,  de  coordenadas  N 7.835.760,674m e E 608.379,313m;  deste,  segue

com azimute de 149º08'58" e distância de 70,05m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0131,  de  coordenadas  N

7.835.700,537m  e  E  608.415,234m;  deste,  segue  com  azimute  de  128º05'52"  e

distância  de  43,74m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0132,  de  coordenadas  N  7.835.673,548m  e  E

608.449,657m;  deste,  segue  com  azimute  de  126º15'01"  e  distância  de  31,67m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0133,  de  coordenadas  N 7.835.654,819m e E 608.475,200m;  deste,  segue

com azimute de 130º17'38" e distância de 326,93m, confrontando neste trecho com

Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0134,  de  coordenadas  N

7.835.443,392m  e  E  608.724,560m;  deste,  segue  com  azimute  de  127º37'24"  e

distância  de  110,28m,  confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo

Guimarães,  até  o  vértice  DTMM0135,  de  coordenadas  N  7.835.376,072m  e  E

608.811,903m;  deste,  segue  com  azimute  de  169º50'40"  e  distância  de  64,76m,

confrontando  neste  trecho  com  Marco  Aurélio  Rabelo  Guimarães,  até  o  vértice

DTMM0136,  de  coordenadas  N 7.835.312,329m e E 608.823,321m;  deste,  segue

com azimute de 273º25'16" e distância de 107,71m, confrontando neste trecho com

Estrada Municipal Não Pavimentada Lapinha – Confins, até o vértice DTMP0139A, de
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coordenadas N 7.835.318,756m e E 608.715,802m; deste, segue com azimute de

275º27'52" e distância de 215,26m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Não Pavimentada Lapinha – Confins, até o vértice DTMP0140A, de coordenadas N

7.835.339,255m  e  E  608.501,518m;  deste,  segue  com  azimute  de  274º17'04"  e

distância  de  26,99m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0141A,  de  coordenadas  N

7.835.341,272m  e  E  608.474,603m;  deste,  segue  com  azimute  de  263º31'33"  e

distância  de  24,51m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0142A,  de  coordenadas  N

7.835.338,508m  e  E  608.450,252m;  deste,  segue  com  azimute  de  257º34'14"  e

distância  de  134,18m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0143A,  de  coordenadas  N

7.835.309,628m  e  E  608.319,220m;  deste,  segue  com  azimute  de  257º21'04"  e

distância  de  36,62m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0144A,  de  coordenadas  N

7.835.301,610m  e  E  608.283,491m;  deste,  segue  com  azimute  de  264º40'29"  e

distância  de  66,69m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0145A,  de  coordenadas  N

7.835.295,421m  e  E  608.217,092m;  deste,  segue  com  azimute  de  272º49'18"  e

distância  de  12,62m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0146A,  de  coordenadas  N

7.835.296,042m  e  E  608.204,488m;  deste,  segue  com  azimute  de  274º33'31"  e

distância  de  172,31m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0147A,  de  coordenadas  N

7.835.309,737m  e  E  608.032,724m;  deste,  segue  com  azimute  de  271º21'05"  e

distância  de  44,27m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0148A,  de  coordenadas  N

7.835.310,781m  e  E  607.988,462m;  deste,  segue  com  azimute  de  269º31'49"  e

distância  de  67,52m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0149A,  de  coordenadas  N

7.835.310,228m  e  E  607.920,942m;  deste,  segue  com  azimute  de  268º00'41"  e
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distância  de  34,29m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0150A,  de  coordenadas  N

7.835.309,038m  e  E  607.886,669m;  deste,  segue  com  azimute  de  262º52'47"  e

distância  de  21,82m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0151A,  de  coordenadas  N

7.835.306,333m  e  E  607.865,016m;  deste,  segue  com  azimute  de  248º25'09"  e

distância  de  20,32m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0152A,  de  coordenadas  N

7.835.298,860m  e  E  607.846,122m;  deste,  segue  com  azimute  de  233º43'45"  e

distância  de  23,58m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0153A,  de  coordenadas  N

7.835.284,909m  e  E  607.827,111m;  deste,  segue  com  azimute  de  239º26'34"  e

distância  de  44,71m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0154A,  de  coordenadas  N

7.835.262,179m  e  E  607.788,611m;  deste,  segue  com  azimute  de  221º49'56"  e

distância  de  42,49m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0155A,  de  coordenadas  N

7.835.230,519m  e  E  607.760,271m;  deste,  segue  com  azimute  de  238º09'53"  e

distância  de  14,91m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0156A,  de  coordenadas  N

7.835.222,656m  e  E  607.747,607m;  deste,  segue  com  azimute  de  261º28'52"  e

distância  de  14,81m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0157A,  de  coordenadas  N

7.835.220,463m  e  E  607.732,966m;  deste,  segue  com  azimute  de  273º49'34"  e

distância  de  25,51m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0158A,  de  coordenadas  N

7.835.222,166m  e  E  607.707,509m;  deste,  segue  com  azimute  de  261º10'20"  e

distância  de  65,18m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0159A,  de  coordenadas  N

7.835.212,162m  e  E  607.643,099m;  deste,  segue  com  azimute  de  256º09'16"  e

distância  de  41,50m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não
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Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0160A,  de  coordenadas  N

7.835.202,231m  e  E  607.602,802m;  deste,  segue  com  azimute  de  251º10'20"  e

distância  de  33,27m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0161A,  de  coordenadas  N

7.835.191,492m  e  E  607.571,308m;  deste,  segue  com  azimute  de  234º11'42"  e

distância  de  104,30m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0162A,  de  coordenadas  N

7.835.130,476m  e  E  607.486,723m;  deste,  segue  com  azimute  de  221º34'16"  e

distância  de  44,55m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0163A,  de  coordenadas  N

7.835.097,150m  e  E  607.457,164m;  deste,  segue  com  azimute  de  237º51'19"  e

distância  de  46,88m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0164A,  de  coordenadas  N

7.835.072,207m  e  E  607.417,472m;  deste,  segue  com  azimute  de  223º05'27"  e

distância  de  31,52m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0165A,  de  coordenadas  N

7.835.049,193m  e  E  607.395,942m;  deste,  segue  com  azimute  de  213º45'30"  e

distância  de  44,38m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMP0166A,  de  coordenadas  N

7.835.012,294m  e  E  607.371,279m;  deste,  segue  com  azimute  de  231º27'25"  e

distância de 44,69m confrontando

neste trecho com Estrada Municipal Não Pavimentada Lapinha – Confins, até o

vértice DTMP0167A, de coordenadas N 7.834.984,445m e E 607.336,322m; deste,

segue com azimute de 220º51'41" e distância de 74,33m, confrontando neste trecho

com  Estrada  Municipal  Não  Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice

DTMP0168A, de coordenadas N 7.834.928,229m e E 607.287,692m; deste, segue

com azimute de 217º49'44" e distância de 60,03m, confrontando neste trecho com

Estrada Municipal Não Pavimentada Lapinha – Confins, até o vértice DTMP0169A, de

coordenadas N 7.834.880,815m e E 607.250,876m; deste, segue com azimute de

211º37'37" e distância de 31,76m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal

Não Pavimentada Lapinha – Confins, até o vértice DTMP0170A, de coordenadas N
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7.834.853,775m  e  E  607.234,224m;  deste,  segue  com  azimute  de  203º48'26"  e

distância  de  35,59m,  confrontando  neste  trecho  com  Estrada  Municipal  Não

Pavimentada  Lapinha  –  Confins,  até  o  vértice  DTMM0137,  de  coordenadas  N

7.834.821,215m  e  E  607.219,858m;  deste,  segue  com  azimute  de  276º19'52"  e

distância de 163,42m, confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o

vértice DTMM0138,  de coordenadas N 7.834.839,236m e E 607.057,438m; deste,

segue com azimute de 233º02'50" e distância de 38,35m, confrontando neste trecho

com  Celso  Cardoso  Pereira,  até  o  vértice  DTMM0139,  de  coordenadas  N

7.834.816,180m  e  E  607.026,789m;  deste,  segue  com  azimute  de  258º40'01"  e

distância de 60,81m, confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o

vértice DTMM0140,  de coordenadas N 7.834.804,231m e E 606.967,169m; deste,

segue com azimute de 304º03'31" e distância de 62,67m, confrontando neste trecho

com  Celso  Cardoso  Pereira,  até  o  vértice  DTMM0141,  de  coordenadas  N

7.834.839,331m  e  E  606.915,246m;  deste,  segue  com  azimute  de  326º38'43"  e

distância de 85,80m, confrontando neste trecho com Celso Cardoso Pereira, até o

vértice DTMM0142,  de coordenadas N 7.834.910,997m e E 606.868,072m; deste,

segue com azimute de 343º31'50" e distância de 89,38m, confrontando neste trecho

com Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  até  o vértice DTMM0143,  de  coordenadas  N

7.834.996,711m  e  E  606.842,732m;  deste,  segue  com  azimute  de  320º00'13"  e

distância de 88,37m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0144,  de  coordenadas  N 7.835.064,410m e E 606.785,933m;

deste, segue com azimute de 307º26'38" e distância de 50,65m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0145, de coordenadas

N 7.835.095,204m e E 606.745,720m; deste, segue com azimute de 298º30'40" e

distância de 125,83m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até o vértice DTMM0146, de coordenadas N 7.835.155,268 m e E 606.635,147 m;

deste, segue com azimute de 285º38'30" e distância de 89,16m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0147, de coordenadas

N 7.835.179,308m e E 606.549,287m; deste, segue com azimute de 329º37'53" e

distância de 76,02m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0148,  de  coordenadas  N 7.835.244,894m e E 606.510,856m;
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deste, segue com azimute de 344º01'44" e distância de 135,02m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0149, de coordenadas

N 7.835.374,702m e E 606.473,705m; deste, segue com azimute de 355º32'31" e

distância de 77,42m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0150,  de  coordenadas  N 7.835.451,891m e E 606.467,687m;

deste, segue com azimute de 7º04'56" e distância de 51,29m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0151, de coordenadas

N  7.835.502,792m  e  E  606.474,011m;  deste,  segue  com  azimute  de  8º28'49"  e

distância de 112,13m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0152,  de  coordenadas  N 7.835.613,699m e E 606.490,547m;

deste, segue com azimute de 2º13'05" e distância de 120,82m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0153, de coordenadas

N 7.835.734,431m e E 606.495,223m; deste, segue com azimute de 316º40'36" e

distância de 149,68m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0154,  de  coordenadas  N 7.835.843,325m e E 606.392,523m;

deste, segue com azimute de 329º35'51" e distância de 175,31m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0155, de coordenadas

N 7.835.994,527m e E 606.303,804m; deste, segue com azimute de 297º38'35" e

distância de 42,60m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0156,  de  coordenadas  N 7.836.014,290m e E 606.266,070m;

deste, segue com azimute de 285º30'16" e distância de 44,84m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0157, de coordenadas

N 7.836.026,277m e E 606.222,859m; deste, segue com azimute de 316º15'42" e

distância de 106,94m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0158,  de  coordenadas  N 7.836.103,545m e E 606.148,921m;

deste, segue com azimute de 325º57'04" e distância de 66,59m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0159, de coordenadas

N 7.836.158,719m e E 606.111,637m; deste,  segue com azimute de 316º52'35" e

distância de 63,12m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0160,  de  coordenadas  N 7.836.204,792m e E 606.068,487m;

deste, segue com azimute de 291º32'17" e distância de 31,74m, confrontando neste
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trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0161, de coordenadas

N 7.836.216,444m e E 606.038,964m; deste, segue com azimute de 276º28'18" e

distância de 43,28m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0162,  de  coordenadas  N 7.836.221,322m e E 605.995,961m;

deste, segue com azimute de 286º59'43" e distância de 53,76m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0163, de coordenadas

N 7.836.237,035m e E 605.944,551m; deste, segue com azimute de 315º57'46" e

distância de 137,87m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0164,  de  coordenadas  N 7.836.336,149m e E 605.848,713m;

deste, segue com azimute de 284º13'52" e distância de 137,83m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0165, de coordenadas

N 7.836.370,033m e E 605.715,109m; deste, segue com azimute de 298º05'19" e

distância de 62,01m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0166,  de  coordenadas  N 7.836.399,230m e E 605.660,402m;

deste, segue com azimute de 320º32'09" e distância de 120,47m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0167, de coordenadas

N 7.836.492,233m e E 605.583,834m; deste, segue com azimute de 336º35'55" e

distância de 83,59m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0168,  de  coordenadas  N 7.836.568,946m e E 605.550,635m;

deste, segue com azimute de 350º39'49" e distância de 104,04m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0169, de coordenadas

N 7.836.671,604m e E 605.533,757m; deste, segue com azimute de 335º25'15" e

distância de 50,96m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0170,  de  coordenadas  N 7.836.717,947m e E 605.512,560m;

deste, segue com azimute de 342º48'52" e distância de 86,11m, confrontando neste

trecho com Companhia Vale do Rio Doce, até o vértice DTMM0171, de coordenadas

N 7.836.800,213m  e  E  605.487,117m;  deste,  segue  com  azimute  de  11º49'49"  e

distância de 90,78m, confrontando neste trecho com Companhia Vale do Rio Doce,

até  o  vértice  DTMM0172,  de  coordenadas  N 7.836.889,065m e E 605.505,728m;

deste, segue com azimute de 74º59'19" e distância de 18,91m, confrontando neste

trecho com Estrada Municipal  Pavimentada Lagoa Santo Antônio – Fidalgo,  até o
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vértice DTMP0173A, de coordenadas N 7.836.893,963m e E 605.523,993m; deste,

segue com azimute de 65º41'40" e distância de 28,59m, confrontando neste trecho

com Estrada Municipal  Pavimentada Lagoa Santo Antônio – Fidalgo, até o vértice

DTMP0174A, de coordenadas N 7.836.905,729m e E 605.550,045m; deste, segue

com azimute de 57º27'07" e distância de 30,44m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0175A, de coordenadas N 7.836.922,108m e E 605.575,707m; deste, segue

com azimute de 52º31'39" e distância de 37,52m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0176A, de coordenadas N 7.836.944,932m e E 605.605,482m; deste, segue

com azimute de 42º57'01" e distância de 30,64m, confrontando neste trecho com

ESTRADA Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0177A, de coordenadas N 7.836.967,362m e E 605.626,362m; deste, segue

com azimute de 34º21'14" e distância de 32,37m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0178A, de coordenadas N 7.836.994,083m e E 605.644,626m; deste, segue

com azimute de 28º10'06" e distância de 141,06m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0179A, de coordenadas N 7.837.118,439m e E 605.711,217m; deste,  segue

com azimute de 24º02'56" e distância de 198,95m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0180A, de coordenadas N 7.837.300,118m e E 605.792,291m; deste, segue

com azimute de 24º04'41" e distância de 45,70m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0179A, de coordenadas N 7.837.341,838m e E 605.810,935m; deste, segue

com azimute de 25º59'10" e distância de 46,51m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0180A, de coordenadas N 7.837.383,649m e E 605.831,314m; deste, segue

com azimute de 29º40'13" e distância de 23,89m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0181A, de coordenadas N 7.837.404,405m e E 605.843,139m; deste, segue



2146
____________________________________________________________________________

com azimute  de  32º11'12"  e distância de 72,52m, confrontando neste  trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0182A, de coordenadas N 7.837.465,783m e E 605.881,771m; deste, segue

com azimute de 33º55'28" e distância de 172,46m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0183A, de coordenadas N 7.837.608,884m e E 605.978,020m; deste, segue

com azimute de 35º14'34" e distância de 50,79m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0184A, de coordenadas N 7.837.650,367m e E 606.007,329m; deste, segue

com azimute de 38º56'32" e distância de 48,22m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0185A, de coordenadas N 7.837.687,874m e E 606.037,639m; deste, segue

com azimute de 41º22'26" e distância de 73,01m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0186A, de coordenadas N 7.837.742,660m e E 606.085,895m; deste, segue

com azimute de 47º23'24" e distância de 53,50m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0187A, de coordenadas N 7.837.778,878m e E 606.125,268m; deste, segue

com azimute de 54º20'20" e distância de 76,28m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0188A, de coordenadas N 7.837.823,350m e E 606.187,246m; deste, segue

com azimute de 49º01'15" e distância de 20,43m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0189A, de coordenadas N 7.837.836,749m e E 606.202,672m; deste, segue

com azimute de 38º06'03" e distância de 30,62m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0190A, de coordenadas N 7.837.860,849m e E 606.221,569m; deste, segue

com azimute de 34º45'24" e distância de 196,30m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0191A, de coordenadas N 7.838.022,122m e E 606.333,476m; deste, segue

com azimute de 39º38'23" e distância de 36,00m, confrontando neste trecho com
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Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0192A, de coordenadas N 7.838.049,846m e E 606.356,444m; deste, segue

com azimute de 51º06'08" e distância de 85,09m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0193A, de coordenadas N 7.838.103,276m e E 606.422,666m; deste, segue

com azimute de 45º26'25" e distância de 37,59m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0194A, de coordenadas N 7.838.129,655m e E 606.449,453m; deste, segue

com azimute de 35º26'25" e distância de 28,06m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0195A, de coordenadas N 7.838.152,514m e E 606.465,722m; deste, segue

com azimute de 29º14'14" e distância de 23,77m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0196A, de coordenadas N 7.838.173,255m e E 606.477,332m; deste, segue

com azimute de 16º50'50" e distância de 35,73m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0197A, de coordenadas N 7.838.207,449m e E 606.487,686m; deste, segue

com azimute de 9º59'33" e distância de 172,68m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0198A, de coordenadas N 7.838.377,512m e E 606.517,650m; deste, segue

com azimute de 17º37'15" e distância de 14,08m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0199A, de coordenadas N 7.838.390,934m e E 606.521,913m; deste, segue

com azimute de 28º51'01" e distância de 22,53m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0200A, de coordenadas N 7.838.410,667m e E 606.532,784m; deste, segue

com azimute de 42º03'52" e distância de 20,64m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0201A, de coordenadas N 7.838.425,988m e E 606.546,610m; deste, segue

com azimute de 56º54'51" e distância de 20,04m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice
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DTMP0202A, de coordenadas N 7.838.436,927m e E 606.563,400m; deste, segue

com azimute de 70º38'27" e distância de 28,41m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0203A, de coordenadas N 7.838.446,346m e E 606.590,208m; deste, segue

com azimute de 80º33'14" e distância de 57,31m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidal,  até  o  vértice

DTMP0204A, de coordenadas N 7.838.455,752m e E 606.646,742m; deste, segue

com azimute de 84º50'39" e distância de 17,77m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0205A, de coordenadas N 7.838.457,350m e E 606.664,444m; deste, segue

com azimute de 95º43'14" e distância de 24,36m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0206A, de coordenadas N 7.838.454,921m e E 606.688,684m; deste, segue

com azimute de 100º04'07" e distância de 41,61m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0207A, de coordenadas N 7.838.447,646m e E 606.729,657m; deste, segue

com azimute de 105º14'44" e distância de 30,35m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0208A, de coordenadas N 7.838.439,664m e E 606.758,943m; deste, segue

com azimute de 116º27'55" e distância de 32,03m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0209A, de coordenadas N 7.838.425,388m e E 606.787,620m; deste, segue

com azimute de 124º23'10" e distância de 45,86m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0210A, de coordenadas N 7.838.399,488m e E 606.825,465m; deste, segue

com azimute de 119º46'34" e distância de 23,32m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0211A, de coordenadas N 7.838.387,906m e E 606.845,708m; deste, segue

com azimute de 105º33'04" e distância de 24,95m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0212A, de coordenadas N 7.838.381,218m e E 606.869,741m; deste, segue
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com azimute de 90º36'31" e distância de 21,91m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0213A, de coordenadas N 7.838.380,986m e E 606.891,653m; deste, segue

com azimute de 77º36'44" e distância de 27,06m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0214A, de coordenadas N 7.838.386,791m e E 606.918,084m; deste, segue

com azimute de 63º06'06" e distância de 24,19m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0215A, de coordenadas N 7.838.397,736m e E 606.939,659m; deste, segue

com azimute de 46º28'10" e distância de 26,28m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0216A, de coordenadas N 7.838.415,839m e E 606.958,716m; deste, segue

com azimute de 39º48'09" e distância de 75,53m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0217A, de coordenadas N 7.838.473,868m e E 607.007,068m; deste, segue

com azimute de 47º26'50" e distância de 68,54m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0218A, de coordenadas N 7.838.520,219m e E 607.057,558m; deste, segue

com azimute de 51º48'43" e distância de 71,15m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0219A, de coordenadas N 7.838.564,210m e E 607.113,484m; deste, segue

com azimute de 47º49'45" e distância de 40,82m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0220A, de coordenadas N 7.838.591,611m e E 607.143,735m; deste, segue

com azimute de 43º00'37" e distância de 117,01m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0221A, de coordenadas N 7.838.677,170m e E 607.223,548m; deste, segue

com azimute de 48º29'50" e distância de 35,40m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0222A, de coordenadas N 7.838.700,627m e E 607.250,059m; deste, segue

com azimute de 58º09'35" e distância de 36,55m, confrontando neste trecho com
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Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0223A, de coordenadas N 7.838.719,908m e E 607.281,107m; deste, segue

com azimute de 63º25'15" e distância de 89,74m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0224A, de coordenadas N 7.838.760,061m e E 607.361,364m; deste, segue

com azimute de 68º59'18" e distância de 56,66m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0225A, de coordenadas N 7.838.780,377m e E 607.414,258m; deste, segue

com azimute de 67º50'03" e distância de 34,56m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0226A, de coordenadas N 7.838.793,417m e E 607.446,264m; deste, segue

com azimute de 60º34'09" e distância de 45,97m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0227A, de coordenadas N 7.838.816,003m e E 607.486,298m; deste, segue

com azimute de 58º39'36" e distância de 50,33m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0228A, de coordenadas N 7.838.842,182m e E 607.529,288m; deste, segue

com azimute de 63º14'51" e distância de 45,01m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0229A, de coordenadas N 7.838.862,443m e E 607.569,479m; deste, segue

com azimute de 67º56'56" e distância de 129,71m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0230A, de coordenadas N 7.838.911,140m e E 607.689,699m; deste, segue

com azimute de 58º09'58" e distância de 37,06m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0231A, de coordenadas N 7.838.930,688m e E 607.721,186m; deste, segue

com azimute de 47º34'52" e distância de 21,82m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0232A, de coordenadas N 7.838.945,407m e E 607.737,295m; deste, segue

com azimute de 42º05'42" e distância de 97,25m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice
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DTMP0233A, de coordenadas N 7.839.017,570m e E 607.802,488m; deste, segue

com azimute de 49º07'08" e distância de 35,28m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0234A, de coordenadas N 7.839.040,661m e E 607.829,162m; deste, segue

com azimute de 56º27'46" e distância de 137,46m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0235A, de coordenadas N 7.839.116,606m e E 607.943,741m; deste, segue

com azimute de 57º31'30" e distância de 43,59m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0236A, de coordenadas N 7.839.140,012m e E 607.980,517m; deste, segue

com azimute de 62º39'03" e distância de 50,71m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0237A, de coordenadas N 7.839.163,309m e E 608.025,559m; deste, segue

com azimute de 57º35'57" e distância de 39,98m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0238A, de coordenadas N 7.839.184,731m e E 608.059,313m; deste, segue

com azimute de 48º01'39" e distância de 46,60m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMP0239A, de coordenadas N 7.839.215,897m e E 608.093,959m; deste, segue

com azimute de 53º32'29" e distância de 204,54m, confrontando neste trecho com

Estrada  Municipal  Pavimentada  Lagoa  Santo  Antônio  –  Fidalgo,  até  o  vértice

DTMM0173,  de  coordenadas  N 7.839.337,443m e E 608.258,469m;  deste,  segue

com azimute de 134º11'04" e distância de 29,56m, confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMM0174, de coordenadas N 7.839.316,838m e E

608.279,669m;  deste,  segue  com  azimute  de  125º04'36"  e  distância  de  34,66m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0175,  de

coordenadas N 7.839.296,920m e E 608.308,034m; deste, segue com azimute de

119º26'21" e distância de 70,73m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMM0176,  de  coordenadas  N 7.839.262,157m e E 608.369,630m;

deste, segue com azimute de 152º00'13" e distância de 118,37m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0177,  de  coordenadas  N
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7.839.157,641m  e  E  608.425,194m;  deste,  segue  com  azimute  de  140º42'05"  e

distância de 92,02m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMM0178,  de  coordenadas  N 7.839.086,433m e E 608.483,474m;  deste,  segue

com azimute de 142º35'02" e distância de 39,75m, confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMM0179, de coordenadas N 7.839.054,858m e E

608.507,629m;  deste,  segue  com  azimute  de  54º36'43"  e  distância  de  29,53m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0180,  de

coordenadas N 7.839.071,961m e E 608.531,706m; deste, segue com azimute de

152º11'26" e distância de 30,87m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMM0181,  de  coordenadas  N 7.839.044,656m e E 608.546,108m;

deste, segue com azimute de 189º45'14" e distância de 24,75m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0182,  de  coordenadas  N

7.839.020,264m  e  E  608.541,915m;  deste,  segue  com  azimute  de  150º32'04"  e

distância de 20,82m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMM0183,  de  coordenadas  N 7.839.002,136m e E 608.552,157m;  deste,  segue

com azimute de 165º59'17" e distância de 30,29m, confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMM0184, de coordenadas N 7.838.972,743m e E

608.559,492m;  deste,  segue  com  azimute  de  275º06'05"  e  distância  de  30,25m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0185,  de

coordenadas N 7.838.975,433m e E 608.529,359m; deste, segue com azimute de

183º01'13" e distância de 55,27m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMM0186,  de  coordenadas  N 7.838.920,240m e E 608.526,447m;

deste, segue com azimute de 201º26'42" e distância de 14,33m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0187,  de  coordenadas  N

7.838.906,905m  e  E  608.521,209m;  deste,  segue  com  azimute  de  98º36'18"  e

distância de 28,71m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMM0188,  de  coordenadas  N 7.838.902,609m e E 608.549,598m;  deste,  segue

com azimute de 201º23'02" e distância de 30,56m, confrontando neste trecho com

Distrito de Fidalgo, até o vértice DTMM0189, de coordenadas N 7.838.874,157m e E

608.538,457m;  deste,  segue  com  azimute  de  202º20'44"  e  distância  de  57,96m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0190,  de
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coordenadas N 7.838.820,547m e E 608.516,420m; deste, segue com azimute de

130º36'31" e distância de 15,88m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMM0191,  de  coordenadas  N 7.838.810,208m e E 608.528,479m;

deste, segue com azimute de 112º12'09" e distância de 354,99m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMM0192,  de  coordenadas  N

7.838.676,063m  e  E  608.857,152m;  deste,  segue  com  azimute  de  27º18'07"  e

distância de 127,55m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0240, de coordenadas N 7.838.789,403m e E 608.915,656m; deste, segue com

azimute de 17º47'44" e distância de 109,56m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0241,  de  coordenadas  N  7.838.893,722m  e  E

608.949,140m;  deste,  segue  com  azimute  de  9º18'38"  e  distância  de  106,48m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0242,  de

coordenadas N 7.838.998,799m e E 608.966,367m; deste, segue com azimute de

354º30'35" e distância de 43,05m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMP0243,  de  coordenadas  N  7.839.041,652m  e E  608.962,248m;

deste, segue com azimute de 352º55'36" e distância de 50,63m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0244,  de  coordenadas  N

7.839.091,900m  e  E  608.956,013m;  deste,  segue  com  azimute  de  341º38'37"  e

distância de 60,34m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0245, de coordenadas N 7.839.149,168m e E 608.937,011m; deste, segue com

azimute de 329º25'09" e distância de 32,25m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0246,  de  coordenadas  N  7.839.176,932m  e  E

608.920,604m;  deste,  segue  com  azimute  de  23º34'14"  e  distância  de  154,24m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0247,  de

coordenadas N 7.839.318,299m e E 608.982,279m; deste, segue com azimute de

10º00'35" e distância de 104,81m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMP0248,  de  coordenadas  N  7.839.421,515m  e E  609.000,497m;

deste, segue com azimute de 2º55'12" e distância de 180,83m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0249,  de  coordenadas  N

7.839.602,115m  e  E  609.009,709m;  deste,  segue  com  azimute  de  335º36'50"  e

distância de 67,84m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice
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DTMP0250, de coordenadas N 7.839.663,907m e E 608.981,697m; deste, segue com

azimute de 342º22'57" e distância de 117,99m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0251,  de  coordenadas  N  7.839.776,367m  e  E

608.945,985m;  deste,  segue  com  azimute  de  312º13'32"  e  distância  de  79,98m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0252,  de

coordenadas N 7.839.830,118m e E 608.886,759m; deste,  segue com azimute de

65º12'19" e distância de 54,09m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMP0253,  de  coordenadas  N  7.839.852,800m  e E  608.935,859m;

deste, segue com azimute de 339º17'53" e distância de 36,64m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0254,  de  coordenadas  N

7.839.887,073m  e  E  608.922,907m;  deste,  segue  com  azimute  de  66º09'58"  e

distância de 60,59m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo, até o vértice

DTMP0255, de coordenadas N 7.839.911,558m e E 608.978,333m; deste, segue com

azimute de 137º40'25" e distância de 113,15m, confrontando neste trecho com Distrito

de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0256,  de  coordenadas  N  7.839.827,906m  e  E

609.054,521m;  deste,  segue  com  azimute  de  49º27'56"  e  distância  de  86,20m,

confrontando  neste  trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0257,  de

coordenadas N 7.839.883,931m e E 609.120,038m; deste, segue com azimute de

22º48'50" e distância de 120,01m, confrontando neste trecho com Distrito de Fidalgo,

até  o  vértice  DTMP0258,  de  coordenadas  N  7.839.994,553m  e E  609.166,571m;

deste, segue com azimute de 89º31'00" e distância de 92,34m, confrontando neste

trecho  com  Distrito  de  Fidalgo,  até  o  vértice  DTMP0259,  de  coordenadas  N

7.839.995,332m e E 609.258,912m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas

as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico

Brasileiro,  a  partir  da  estação  o  ativa  da  RBMC  de  Viçosa,  de  coordenadas  E

721.758,208m e N 7.702.785,744m, e encontram-se representadas no Sistema UTM,

referenciadas ao Meridiano Central 45º WGr, tendo como Datum o SIRGAS 2000.

Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de

projeção Utm.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.726/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.726/2011, de autoria  da  Mesa da Assembleia, que

institui  a  Política de  Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência  ou Mobilidade

Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa, foi aprovado os turnos regimentais,

sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.726/2011

Institui  a  Política  de  Acessibilidade  para  a  Pessoa  com  Deficiência  ou  com

Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica instituída a Política de Acessibilid ade para a Pessoa com Deficiência

ou Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa.

Art. 2° – Considera-se, para os fins desta resoluçã o:

I – pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras,

pode  obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em  igualdade  de

condições com as demais pessoas;

II  –  pessoa com mobilidade  reduzida  aquela  que,  embora  não se  enquadre  no

conceito de pessoa com deficiência, tenha dificuldade permanente ou temporária de

movimentar-se, com redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora

e percepção;

III – acessibilidade a condição para utilização por pessoa com deficiência ou com

mobilidade reduzida  de  espaços,  mobiliários,  equipamentos,  sistemas  e meios  de

comunicação e informação da Assembleia Legislativa, com segurança e autonomia,

total ou assistida;

IV  –  barreira  qualquer  entrave ou obstáculo  que  limite  ou  impeça  o  acesso,  a
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liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas

se comunicarem ou terem acesso à informação;

V – desenho universal a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam a

atender simultaneamente as pessoas com diferentes características antropométricas

e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se dos elementos

ou das soluções que compõem a acessibilidade.

Art. 3° – A política de acessibilidade de que trata  esta resolução será implementada

conforme as seguintes diretrizes:

I  – adoção de medidas a fim de a assegurar à pessoa com deficiência ou com

mobilidade  reduzida  as  mesmas  oportunidades  de  acesso  ao  meio  físico  e  à

informação oferecidas às demais pessoas, identificando e eliminando obstáculos e

barreiras à acessibilidade;

II – consideração da autonomia, da independência e da segurança da pessoa com

deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  na  elaboração  e  na  implementação  de

projetos  e  ações  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa,  tendo  como  princípios  a

acessibilidade, o atendimento prioritário e apropriado e o respeito pelas diferenças;

III – adoção de medidas para promover a conscientização da sociedade sobre as

condições da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, assim como sobre

sua capacidade e suas contribuições;

IV – adoção de medidas para combater preconceitos, estereótipos e qualquer tipo

de  discriminação  relacionada  com  pessoa  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida;

V  –  garantia  à  pessoa  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  do  pleno

exercício de seus direitos, com estímulo à sua participação em debates e decisões

relativos a programas e políticas públicas, especialmente os que lhes dizem respeito

diretamente;

VI  –  interlocução  permanente  com  entidades  representativas  das  pessoas  com

deficiência, especialmente por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência.

Art. 4° – A política de acessibilidade de que trata  esta resolução tem por objetivos:

I – facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos
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ambientes e aos serviços da Assembleia Legislativa, eliminando barreiras físicas e

arquitetônicas, com base no conceito de desenho universal, e priorizando soluções

passivas, inclusivas e sustentáveis;

II – facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos

dispositivos, aos sistemas e aos meios de comunicação e informação da Assembleia

Legislativa, eliminando barreiras tecnológicas e de comunicação;

III  –  manter  sinalização  ambiental  para  facilitar  a  orientação  da  pessoa  com

deficiência  ou  com mobilidade reduzida  e  divulgar,  em lugar  visível,  os  locais  de

atendimento prioritário;

IV – atender pessoas com deficiência auditiva por meio de intérpretes ou pessoas

capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – Libras –;

V – atender pessoas com deficiência visual, mental ou múltipla por meio de pessoal

capacitado nesse tipo de atendimento, permitindo a entrada e a permanência de cão-

guia, mediante apresentação da carteira de vacinação atualizada do animal;

VI – promover adequações no ambiente de trabalho a fim de facilitar a execução

das atividades pelo servidor da Secretaria  da Assembleia com deficiência ou com

mobilidade reduzida;

VII  –  observar,  na  construção,  na  reforma  ou  na  ampliação  de  edificação  da

Assembleia Legislativa e em suas obras de manutenção, os padrões das normas

técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –;

VIII  –  manter  como política  de  recursos  humanos  a  admissão  de  pessoa  com

deficiência  ou com mobilidade reduzida  nas hipóteses de contratação de serviços

terceirizados e do Sistema de Estágio Profissionalizante da Secretaria da Assembleia;

IX – promover ativamente um ambiente em que a pessoa com deficiência ou com

mobilidade reduzida possa participar efetiva e plenamente da condução das políticas

públicas,  sem  discriminação  e  em  igualdade  de  oportunidades  com  as  demais

pessoas, e encorajar sua participação nas questões públicas;

X – promover a capacitação e a especialização de servidores para que possam

conhecer e adotar novas práticas e tecnologias, a fim de assegurar o atendimento

apropriado à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e a implementação

de ações de acessibilidade;
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XI – apoiar e realizar, especialmente por intermédio da TV Assembleia, campanhas

informativas  e  educativas  dirigidas  à  população  em  geral,  com  a  finalidade  de

conscientizá-la  e  sensibilizá-la  quanto  à  acessibilidade  e  à  integração  social  da

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

XII – implementar ações continuadas de inclusão social da pessoa com deficiência

ou com mobilidade reduzida, de forma a permitir-lhe o pleno exercício no âmbito da

Assembleia Legislativa.

Art.  5°  –  Na  formulação,  na  implementação  e  na  manu tenção  das  ações  de

acessibilidade previstas nesta resolução, serão observadas as seguintes premissas:

I  –  priorização  das  necessidades,  programação  em  cronograma  e  reserva  de

recursos para a implantação das ações;

II – planejamento continuado, com articulação entre os órgãos envolvidos.

Art. 6° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2011

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.347, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Altera a Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2 003, que altera o Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras

providências.

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

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – O “caput” do art. 5° e o “caput” do art. 6° da Resolução n° 5.214, de 23 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° – Progressão é a movimentação para o padrã o de vencimento subsequente

na carreira em uma mesma classe, a cada período aquisitivo correspondente a um

ano civil, observados os requisitos para desenvolvimento previstos nesta resolução,

os critérios fixados em regulamento e o seguinte:

I – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos I e II do “caput” do art. 3°

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele em que esteja posicionado na carreira, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;

II – na Classe I das carreiras de que tratam os incisos III a V do “caput” do art. 3°

desta  resolução,  a  movimentação  do  servidor  se  dá  para  o  primeiro  padrão  de

vencimento subsequente àquele  em que esteja posicionado na carreira durante o

estágio probatório, findo o qual, se declarada a sua estabilidade, poderá concorrer a

até três padrões a partir do ano subsequente ao de sua estabilização, observado o

último  padrão  de  vencimento  dessa  classe  como  limite  para  movimentação  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior;

III  –  nas  Classes  II,  III  e  Especial  das  carreiras  de  que  trata  o  art.  3° desta

resolução, a movimentação do servidor se dá para o primeiro padrão de vencimento

subsequente  àquele  em  que  esteja  posicionado  na  carreira,  observado  o  último

padrão de vencimento de cada classe como limite para movimentação por progressão
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e  o  interstício  mínimo  de  um  ano  civil  contado  da  movimentação  imediatamente

anterior.

(…)

Art. 6° – Promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe

para o primeiro padrão da classe imediatamente subsequente da carreira, observados

os  requisitos  previstos  nesta  resolução,  os  critérios  fixados  em  regulamento  e  o

interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imediatamente anterior.”.

Art. 2° – A Resolução n° 5.214, de 2003, fica acres cida dos seguintes arts. 8°-A e

8º-B:

“Art. 8°-A – Ao servidor que tenha obtido nota igua l ou superior a 80% (oitenta por

cento) na avaliação global de desempenho relativa a período aquisitivo do ano de

2011 em diante serão atribuídos, para fins do disposto no art. 5° e no art. 6° desta

resolução,  dez  pontos  para  cada  ano  de  exercício  em  cargo  em  comissão  de

recrutamento limitado ou função gratificada integrantes do Sistema de Gerenciamento

e Assessoramento da Secretaria da Assembleia, na forma de regulamento.

§ 1° – A cada vinte pontos obtidos na forma previst a no “caput”, o servidor faz jus à

progressão ou à promoção, conforme seu posicionamento na carreira, mediante o

atendimento ao disposto no art. 8° desta resolução,  observado como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 2° – Para o primeiro desenvolvimento de que trata  este artigo, o servidor deverá

contar com, no mínimo, sessenta pontos, observada a proporcionalidade do número

de padrões de vencimento por período aquisitivo a que se refere o § 1° deste artigo.

§ 3° – Será deduzido da retribuição pecuniária de q ue tratam o art. 3° da Lei n°

16.833, de 20 de julho de 2007, e o art. 3° da Lei n° 15.789, de 3 de novembro de

2005, percebida pelo servidor o valor decorrente do desenvolvimento na carreira de

que trata este artigo, nos termos de regulamento.

§  4° –  O  desenvolvimento  de  que  trata  este  artigo  d epende  de  expressa  e

irretratável opção do servidor, nos termos de regulamento.

§ 5° – No cômputo do período aquisitivo a que se re fere o § 1° deste artigo será

considerado o ano em que o servidor ocupe cargo em comissão de recrutamento

limitado  ou  função  gratificada  integrantes  do  Sistema  de  Gerenciamento  e
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Assessoramento da Secretaria da Assembleia por, no mínimo, nove meses.

§ 6° – Aplica-se o disposto neste artigo ao servido r convocado para responder por

órgão previsto no inciso V do “caput” do art. 1° da  Resolução n° 5.198, de 25 de maio

de 2001.

Art.  8°-B – O servidor poderá concorrer,  nos termos  de regulamento, a até dois

padrões  de  vencimento  em  1° de  janeiro  do  ano  subse quente  ao  ano  em  que

completar vinte anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa,

sem prejuízo do desenvolvimento de que tratam os arts. 5°, 6° e 8°-A desta resolução,

desde que obtenha nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) dos pontos nas

últimas  três  avaliações  de  desempenho  individual,  e  atenda  os  requisitos

estabelecidos na legislação pertinente ao desenvolvimento na carreira.

§ 1° – Para fins de cumprimento do requisito previs to no inciso I do “caput” do art. 8°

desta Resolução,  o servidor  deverá  atender,  no ano em que completar  o  período

aquisitivo a que se refere o “caput”, os níveis de escolaridade mínimos previstos no

Anexo desta resolução.

§ 2° – O desenvolvimento com base neste artigo será  concedido ao servidor uma

única vez.”.

Art.  3°  –  O  servidor  poderá  computar  como  período  a quisitivo  para  o

desenvolvimento de que trata o art. 8°-A da Resoluç ão n° 5.214, de 2003, os anos em

que tenha obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas cinco últimas

avaliações  globais  de  desempenho relativas  a  períodos  aquisitivos  imediatamente

anteriores ao ano de entrada em vigor desta resolução.

Art. 4° – O servidor que, até 31 de dezembro de 2011, tenha completado o período

aquisitivo para o desenvolvimento previsto no art. 8°-B da Resolução n° 5.214, de

2003, poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2012, à  progressão e à promoção nos

termos do referido art. 8°-B, conforme o seu posici onamento na respectiva carreira,

desde que tenha obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas últimas

três avaliações de desempenho individual e atenda aos requisitos estabelecidos na

legislação relativa ao desenvolvimento na carreira, ressalvado o previsto no inciso V

do “caput”  do  art.  8° da  Resolução n° 5.214,  de 200 3,  observada a escolaridade

mínima prevista no Anexo da referida resolução.
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Art. 5° – Regulamento disporá sobre a ordem de conc essão de desenvolvimento na

carreira,  na  hipótese  de  o  servidor  fazer  jus,  concomitantemente,  a  diferentes

mecanismos de desenvolvimento na carreira com base na Resolução n° 5.214, de

2003.

Art. 6° – O detentor do cargo de Agente de Execução  das Atividades da Secretaria

que  exerça  função  de  natureza  auxiliar  à  atividade  de  segurança  e  policiamento

interno ou vigilância poderá, mediante expressa e irretratável opção a ser formalizada

a partir de 1° de janeiro de 2012, nos termos e pra zos previstos em regulamento, ser

posicionado  em  padrão  de  vencimento  correspondente  ao  valor  do  padrão  de

vencimento em que se encontre posicionado na data de opção acrescido do valor do

adicional de periculosidade de que trata o art. 6° da Resolução n° 5.115, de 29 de

maio  de 1992,  ou  no  padrão imediatamente  subsequente,  no  caso de não haver

padrão de igual valor.

§ 1° – Para fins da opção a que se refere o “caput”  deste artigo o servidor deverá ter

obtido, considerada a média aritmética das últimas cinco avaliações de desempenho

individual, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos pontos, além de ter atendido aos

requisitos  estabelecidos  na  legislação  pertinente  ao  desenvolvimento  na  carreira,

ressalvado,  para  o  ano de 2011,  o  previsto  no  inciso  V do “caput”  do  art.  8° da

Resolução n° 5.214, de 2003.

§ 2° – A opção de que trata este artigo fará cessar  o pagamento da parcela do

adicional de periculosidade ao servidor optante, observado o disposto no § 3° deste

artigo.

§  3° –  Regulamento  disporá  sobre  o  aproveitamento  d e  eventual  saldo

remanescente do valor do adicional de periculosidade, na forma deste artigo, mantida

sua natureza e denominação.

§ 4° – O posicionamento de que trata este artigo se rá estendido ao servidor inativo

ex-detentor  do  cargo  de  Agente  de  Execução  das  Atividades  da  Secretaria  que

percebia o adicional de periculosidade até o ato de sua aposentadoria e tenha se

aposentado com direito à paridade, observando-se, no que couber, o disposto no § 1°

deste artigo, nos termos de regulamento.

Art. 7° – O servidor que, na data de publicação da Lei n° 19.838, de 2 de dezembro
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de 2011, estava posicionado no último padrão de vencimento das carreiras previstas

na Lei n° 15.014, de 15 de janeiro de 2004, ou em p adrão de vencimento superior a

este,  poderá concorrer,  a partir  de 1° de janeiro d e 2012,  ao desenvolvimento na

carreira, nos termos da Resolução n° 5.214, de 2003 .

Parágrafo  único  – Para  o cômputo do  ano de 2011  como período aquisitivo,  o

servidor deverá cumprir os requisitos exigíveis para o desenvolvimento na carreira,

ressalvado o previsto no inciso V do “caput” do art. 8° da Resolução n° 5.214, de

2003.

Art. 8° – A estrutura das carreiras de que trata o art. 3° da Resolução n° 5.214, de

2003, passa a ser a constante no Anexo I desta resolução, nos termos do disposto

nos arts. 6° e 7° da Lei n° 19.838, de 2011.

Art.  9° –  O desenvolvimento  decorrente  do  disposto  nesta  resolução  observará

como limite o último padrão de vencimento da respectiva carreira.

Art. 10 – Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor a que se refere o art. 5°

da Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, e m conformidade com o disposto

em lei e no Anexo II desta resolução.

Art. 11 – Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para os requisitos

previstos em resolução para o desenvolvimento do servidor em cada carreira.

Art. 12 – Ficam transformados vinte cargos de Técnico de Apoio Legislativo, código

AL-TE,  a que se refere o art.  3° da Lei  n° 15.014,  de 2004,  em vinte cargos de

Analista Legislativo, código AL-AN, mantidos a forma de provimento e os respectivos

símbolos de vencimento.

Art.  13  –  A Resolução n° 5.214,  de  2003,  passa a  vi gorar  acrescida  do  Anexo

constante no Anexo III desta resolução.

Art. 14 – O inciso II do art. 4° da Resolução n° 5. 305, de 22 de junho de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° – (...)

II  –  os  pertencentes  à  estrutura  dos  gabinetes  institucionais  da  Mesa  da

Assembleia,  das  Lideranças,  da  Ouvidoria  Parlamentar  e  das  Presidências  de

Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não exceda 40%

(quarenta por cento) da totalidade daqueles previstos no inciso I.”.
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Art. 15 – Fica assegurado ao servidor exonerado ou aposentado nos cinco anos

anteriores à data de publicação desta resolução que conte com mais de cento e vinte

dias de efetivo exercício o direito às férias regulamentares na proporção de 1/12 (um

doze avos) por mês de trabalho, ainda que tenha sido exonerado e nomeado para

outro cargo em prazo não superior a sessenta dias.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, computa-se como mês integral a

fração igual ou superior a quinze dias de efetivo exercício no mês.

Art. 16 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o ”caput” do art. 8° desta Resoluç ão)

I – Carreiras previstas nos incisos II, IV e V do art. 4° da Lei n° 15.014, de 2004

* - O quadro contendo as carreiras previstas nos incisos II, IV e V do art. 4° da Lei

n° 15.014, de 2004, foi publicado no “Diário do Leg islativo”, de 20.11.2011.

II – Carreiras previstas nos incisos I e III do art. 4° da Lei n° 15.014, de 2004

* - O quadro contendo as carreiras previstas nos incisos I e III do art. 4° da Lei n°

15.014, de 2004, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 desta Resolução)

Carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da

Assembleia correspondentes às carreiras previstas na Lei n° 15.014, de 2004

* - O quadro contendo as carreiras do Grupo de Execução de Apoio à Administração

da Secretaria da Assembleia correspondentes às carreiras previstas na Lei n° 15.014,

de 2004, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 13 desta Resolução)

“ANEXO
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(a que se refere o art. 8°-B da Resolução n° 5.214,  de 23 de dezembro de 2003)

Níveis de escolaridade mínima

* - O  quadro contendo o Anexo III a que se refere o art. 13 desta Resolução foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

RESOLUÇÃO Nº 5.348, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe  sobre  a  prestação  de  contas  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências.

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

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – As informações sobre a execução orçamentá ria e financeira da Assembleia

Legislativa  serão publicadas  e  atualizadas  em  seu portal  eletrônico,  na  forma de

regulamento, para fins do disposto na Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

Art.  2° –  Os  balancetes  analíticos,  orçamentário,  f inanceiro  e  patrimonial,  e  os

demonstrativos  complementares  serão  encaminhados  pelo  Presidente  e  pelo  1°-

Secretário  da  Assembleia  Legislativa  à  Mesa  da  Assembleia  para  apreciação  e

aprovação.

Art. 3° – Para fins do disposto no art. 76 da Const ituição do Estado, o Presidente da

Assembleia Legislativa remeterá ao Tribunal de Contas os seguintes documentos da

Assembleia Legislativa:

I – balancete mensal, em até trinta dias contados do vencimento do período a que

se refere;

II  –  prestação  de  contas  anual,  no  prazo  previsto  no  §  1° do  art.  40  da  Lei

Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008.

Parágrafo único – Os balanços previstos na Lei federal n° 4.320, de 17 de março de

1964, aprovados pela Mesa da Assembleia, integrarão, na forma do regulamento, a

prestação de contas anual de que trata o inciso II do “caput” deste artigo.

Art. 4° – Os incisos X, XI, XIII e XIV do “caput” d o art. 61 e os incisos IV, V e XIX do

“caput” do art. 63 da Resolução n° 3.800, de 30 de novembro de 1985, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 61 acrescido do § 4° que segue:

“Art. 61 – (…)
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X  –  aprovar  as  prestações  de  contas  mensais  e  anuais  dos  ordenadores  de

despesa;

XI  –  constituir  Comissão de Licitação para aquisição de bens e  contratação de

serviços;

(...)

XIII – autorizar a celebração de contratos;

XIV – expedir regulamentos especiais.

(…)

§ 4° – A Mesa da Assembleia poderá delegar a autori zação para celebração de

contrato de que trata o inciso XIII do “caput” deste artigo:

I  –  ao  Presidente  e  ao  1°-Secretário,  quando  o  cont rato  não exceder  ao  limite

estabelecido na alínea “a” do inciso II do “caput” do art. 23 da Lei federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993;

II – ao Diretor-Geral, quando o contrato não exceder a 10% (dez por cento) do limite

previsto no inciso I deste parágrafo.

(…)

Art. 63 – (…)

IV – encaminhar à Mesa da Assembleia a proposta do orçamento e de abertura de

créditos adicionais;

V – encaminhar à Mesa da Assembleia, por meio do Presidente e do 1°-Secretário,

as prestações de contas de que trata o inciso X do “caput” do art. 61 desta resolução;

(...)

XIX  –  autorizar  as  despesas  da  Secretaria,  nos  limites  fixados  pela  Mesa  da

Assembleia;”.

Art. 5° – O inciso II do “caput” do art. 2° e o art . 3° da Resolução n° 5.124, de 9 de

novembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (…)

II  –  possibilitar  a  disseminação de  informações  sobre  o  Poder  Legislativo  e  os

trabalhos por ele desenvolvidos;

(...)

Art. 3° – A divulgação das atividades da Assembleia  Legislativa far-se-á de acordo
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com as necessidades e estratégias definidas pela Mesa da Assembleia, observadas

as seguintes diretrizes:

I  –  manutenção  do  caráter  institucional,  apartidário  e  impessoal,  bem  como

informativo, educativo ou de orientação social das mensagens veiculadas;

II – observância dos princípios da ética e da austeridade na elaboração das peças e

em sua veiculação;

III – diversificação da linguagem e dos meios, de modo a se atingir com eficácia o

público-alvo.”.

Art. 6° – O parágrafo único do art. 2° da Resolução  n° 5.202, de 28 de dezembro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (…)

Parágrafo  único  –  Serão  registrados  no  Siafi-Assembleia  os  dados  relativos  à

execução contábil, financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa, ressalvada a

hipótese de opção pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de

Minas Gerais – Siafi-MG.”.

Art.  7° – Ficam revogadas a Resolução n° 5.119,  de  13  de julho  de 1992,  e a

Resolução n° 2.625, de 29 de outubro de 1981.

Art. 8° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.349, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Institui  o  diário  oficial  eletrônico  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais.

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

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  instituído  o  diário  oficial  eletrôni co  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, órgão oficial para publicação e divulgação de atos oficiais e

notícias de interesse do Poder Legislativo, nos termos do parágrafo único do art. 1°
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da Lei n° 19.429, de 11 de janeiro de 2011.

Art. 2° – O diário oficial a que se refere o art. 1 ° desta resolução substituirá a versão

impressa das publicações da Assembleia Legislativa no órgão oficial dos Poderes do

Estado  e  será  veiculado  no  portal  da  Assembleia  Legislativa  na  internet,  com  a

denominação “Diário do Legislativo”.

Art. 3° – O “Diário do Legislativo” será publicado no dia subsequente àquele em que

houver expediente na Assembleia Legislativa, no período compreendido entre a zero

hora e as oito horas.

Parágrafo único – Considera-se como data de publicação a data de disponibilização

do “Diário do Legislativo” na internet.

Art.  4° –  A  publicação  do  “Diário  do  Legislativo”  a tenderá  aos  requisitos  de

autenticidade, integridade, interoperabilidade e validade jurídica da Infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Art.  5° –  O  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de signará  servidores  para

assinarem digitalmente, em nome da Assembleia, a edição eletrônica do “Diário do

Legislativo”.

Parágrafo único – Para efeitos do disposto nesta resolução, a assinatura digital,

como forma de identificação do signatário, será baseada em certificado digital emitido

por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil.

Art. 6° – É vedada modificação no conteúdo do “Diár io do Legislativo” após a sua

publicação.

Parágrafo único – A retificação de conteúdo publicado no “Diário do Legislativo”

será feita por meio de errata.

Art.  7° – As publicações no “Diário do Legislativo”  serão de guarda permanente,

para  fins  de  arquivamento,  protegidas  por  sistemas  de  segurança  de  acesso  e

armazenadas em meio que garanta a preservação e a integridade dos dados.

Art.  8° –  Ficam  reservados  à  Assembleia  Legislativa  os  direitos  autorais  e  de

publicação do “Diário do Legislativo”.

Art. 9° – O disposto nesta resolução não exclui a p ossibilidade de publicação de

atos administrativos e regulamentares em órgão de circulação interna da Assembleia

Legislativa e de matérias de interesse da Assembleia na página de noticiário do órgão
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oficial dos Poderes do Estado.

Art.  10  –  As  publicações  a  que  se  referem  as  Resoluções  n° 5.176,  de  6  de

novembro de 1997, e n° 5.207, de 10 de dezembro de 2002, dar-se-ão na edição

eletrônica do “Diário do Legislativo”, nos termos desta resolução.

Art. 11 – A versão impressa das publicações da Assembleia Legislativa no órgão

oficial dos Poderes do Estado será mantida simultaneamente com a edição eletrônica

do  “Diário  do  Legislativo”  por  trinta  dias  contados  da  data  de  publicação  desta

resolução.

Parágrafo único – Em caso de divergência entre o conteúdo da versão impressa e o

da eletrônica, prevalecerá aquele veiculado na versão impressa.

Art. 12 – Fica revogada a Resolução n° 1.110, de 27  de agosto de 1974.

Art. 13 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.350, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

Institui  a  Política  de  Acessibilidade  para  a  Pessoa  com  Deficiência  ou  com

Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa.

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

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica instituída a Política de Acessibilid ade para a Pessoa com Deficiência

ou Mobilidade Reduzida no âmbito da Assembleia Legislativa.

Art. 2° – Considera-se, para os fins desta resoluçã o:

I – pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras,

pode  obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em  igualdade  de

condições com as demais pessoas;

II  –  pessoa com mobilidade  reduzida  aquela  que,  embora  não se  enquadre  no

conceito de pessoa com deficiência, tenha dificuldade permanente ou temporária de
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movimentar-se, com redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora

e percepção;

III – acessibilidade a condição para utilização por pessoa com deficiência ou com

mobilidade reduzida  de  espaços,  mobiliários,  equipamentos,  sistemas  e meios  de

comunicação e informação da Assembleia Legislativa, com segurança e autonomia,

total ou assistida;

IV  –  barreira  qualquer  entrave ou obstáculo  que  limite  ou  impeça  o  acesso,  a

liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas

se comunicarem ou terem acesso à informação;

V – desenho universal a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam a

atender simultaneamente as pessoas com diferentes características antropométricas

e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se dos elementos

ou das soluções que compõem a acessibilidade.

Art. 3° – A política de acessibilidade de que trata  esta resolução será implementada

conforme as seguintes diretrizes:

I  –  adoção  de  medidas  a  fim  de  assegurar  à  pessoa  com  deficiência  ou  com

mobilidade  reduzida  as  mesmas  oportunidades  de  acesso  ao  meio  físico  e  à

informação oferecidas às demais pessoas, identificando e eliminando obstáculos e

barreiras à acessibilidade;

II – consideração da autonomia, da independência e da segurança da pessoa com

deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  na  elaboração  e  na  implementação  de

projetos  e  ações  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa,  tendo  como  princípios  a

acessibilidade, o atendimento prioritário e apropriado e o respeito pelas diferenças;

III – adoção de medidas para promover a conscientização da sociedade sobre as

condições da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, assim como sobre

sua capacidade e suas contribuições;

IV – adoção de medidas para combater preconceitos, estereótipos e qualquer tipo

de  discriminação  relacionada  com  pessoa  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida;

V  –  garantia  à  pessoa  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  do  pleno

exercício de seus direitos, com estímulo à sua participação em debates e decisões
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relativos a programas e políticas públicas, especialmente os que lhe dizem respeito

diretamente;

VI  –  interlocução  permanente  com  entidades  representativas  das  pessoas  com

deficiência, especialmente por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência.

Art. 4° – A política de acessibilidade de que trata  esta resolução tem por objetivos:

I – facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos

ambientes e aos serviços da Assembleia Legislativa, eliminando barreiras físicas e

arquitetônicas, com base no conceito de desenho universal, e priorizando soluções

passivas, inclusivas e sustentáveis;

II – facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos

dispositivos, aos sistemas e aos meios de comunicação e informação da Assembleia

Legislativa, eliminando barreiras tecnológicas e de comunicação;

III  –  manter  sinalização  ambiental  para  facilitar  a  orientação  da  pessoa  com

deficiência  ou  com mobilidade reduzida  e  divulgar,  em lugar  visível,  os  locais  de

atendimento prioritário;

IV – atender pessoas com deficiência auditiva por meio de intérpretes ou pessoas

capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – Libras –;

V – atender pessoas com deficiência visual, mental ou múltipla por meio de pessoal

capacitado nesse tipo de atendimento, permitindo a entrada e a permanência de cão-

guia, mediante apresentação da carteira de vacinação atualizada do animal;

VI – promover adequações no ambiente de trabalho a fim de facilitar a execução

das atividades pelo servidor da Secretaria  da Assembleia com deficiência ou com

mobilidade reduzida;

VII  –  observar,  na  construção,  na  reforma  ou  na  ampliação  de  edificação  da

Assembleia Legislativa e em suas obras de manutenção, os padrões das normas

técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –;

VIII  –  manter  como política  de  recursos  humanos  a  admissão  de  pessoa  com

deficiência  ou com mobilidade reduzida  nas hipóteses de contratação de serviços

terceirizados e do Sistema de Estágio Profissionalizante da Secretaria da Assembleia;

IX – promover ativamente um ambiente em que a pessoa com deficiência ou com
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mobilidade reduzida possa participar efetiva e plenamente da condução das políticas

públicas,  sem  discriminação  e  em  igualdade  de  oportunidades  com  as  demais

pessoas, e encorajar sua participação nas questões públicas;

X – promover a capacitação e a especialização de servidores para que possam

conhecer e adotar novas práticas e tecnologias, a fim de assegurar o atendimento

apropriado à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e a implementação

de ações de acessibilidade;

XI – apoiar e realizar, especialmente por intermédio da TV Assembleia, campanhas

informativas  e  educativas  dirigidas  à  população  em  geral,  com  a  finalidade  de

conscientizá-la  e  sensibilizá-la  quanto  à  acessibilidade  e  à  integração  social  da

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

XII – implementar ações continuadas de inclusão social da pessoa com deficiência

ou com mobilidade reduzida, de forma a permitir-lhe o pleno exercício no âmbito da

Assembleia Legislativa.

Art.  5°  –  Na  formulação,  na  implementação  e  na  manu tenção  das  ações  de

acessibilidade previstas nesta resolução, serão observadas as seguintes premissas:

I  –  priorização  das  necessidades,  programação  em  cronograma  e  reserva  de

recursos para a implantação das ações;

II – planejamento continuado, com articulação entre os órgãos envolvidos.

Art. 6° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.470/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.470/2011, do seminário legislativo “Pobreza e
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desigualdade”  e  de  Beatriz  Leandro  de  Carvalho,  do  Conselho  Regional  de

Nutricionistas - 9ª Região e outros, encaminha sugestão de criação de ação no Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  - PPAG  - 2012-2015,  para  implementação  de

Política Estadual de Alimentação e Nutrição - Pean.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  de  ação  legislativa  em  análise  sugere  a  criação  de  ação  para

implementação de Política Estadual de Alimentação e Nutrição - Pean. Os autores

justificam que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN -, instituída pela

Portaria nº 710, de 10/6/99, ainda não foi implementada de forma coordenada em

Minas  Gerais.  Além  disso,  afirmam  que  o  perfil  epidemiológico  e  nutricional  da

população  brasileira  alterou  - houve  um  aumento  do  número  de  pessoas  com

sobrepeso e obesidade, refletindo na incidência de doenças crônicas.

Primeiramente, cumpre informar que a Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelece no art. 67 que a Política

Estadual de Alimentação e Nutrição integra a Política Nacional de Saúde e a Política

Nacional  de  Alimentação e  Nutrição,  ambas  no campo da segurança alimentar  e

nutricional. Além disso, o art. 69 determina ao Secretário de Estado da Saúde e aos

Secretários  Municipais  de  Saúde  que  promovam  a  elaboração,  implementação  e

avaliação da política de alimentação e nutrição, em articulação com os setores de

agricultura e abastecimento, planejamento, educação, trabalho e emprego, indústria e

comércio, ciência e tecnologia e outros setores envolvidos com a segurança alimentar

e nutricional.

A Portaria nº 710, que instituiu a PNAN, foi revogada pela Portaria GM/MS nº 2.715,

de 17/11/2011, que atualizou a política. Atualmente, a PNAN tem como propósito a

melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira,
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mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância

alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à

alimentação e nutrição.

Os gestores do Sistema Único de Saúde - SUS -,  nas três esferas de governo,

devem atuar de forma articulada para viabilizar o alcance dos propósitos da PNAN. A

própria  PNAN  define  as  responsabilidades  de  cada  gestor.  No  que  se  refere  à

Secretaria Estadual de Saúde, estabelece, entre outras obrigações, a elaboração do

plano de ação para a sua implementação, considerando as questões prioritárias e as

especificidades regionais de forma contínua e articulada com o Plano Estadual de

Saúde e instrumentos de planejamento e pactuação do SUS.

No PPAG 2012-2015 há algumas ações voltadas à alimentação e nutrição, como a

Ação  1207  -  Estratégias  Nutricionais  de  Promoção  à  Saúde,  cuja  finalidade  é

promover ações educativas em vigilância em saúde, e a Ação 2121 - Alimentação

Escolar, cuja finalidade é suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos

das  escolas  públicas  estaduais  de  educação  básica,  ambas  do  Programa  025  -

Cultivar, Nutrir e Educar.

No entanto, não existe ação para a implementação da PNAN. Por esse motivo,

sugerimos a criação de uma ação no Programa 237 -  Atenção à Saúde -,  com a

finalidade  de elaborar  plano  de ação para  prestar  acompanhamento  nutricional  à

população e implementar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN – no

Estado. O produto dessa ação será plano elaborado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.470/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 237 - Atenção à Saúde

Ação ... - Acompanhamento Nutricional da População
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Unidade Orçamentária: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Finalidade:  Elaborar  plano  de  ação  para  prestar  acompanhamento  nutricional  à

população e implementar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - no

Estado.

Produto: Plano Elaborado

Unidade de medida: Plano

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 238 - Vigilância em Saúde

Ação: 4581 - Promoção da Saúde

Valor (R$): 300.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.471/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.471/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de Viviane Café Marçal, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, e

outros, encaminha sugestão de alteração da Ação 4107 – Modelagem e Implantação

da Rede de Atenção em Saúde Mental – do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2012-2015, ampliando a oferta de atendimento para o dependente químico

e  seus  familiares  na  atenção  básica,  nos  Caps,  consultórios  de  rua  e  clínicas

especializadas, com atendimento prioritário no SUS.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  várias  sugestões  que
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abordavam  temas  semelhantes,  visa  a  alterar  a  Ação  4107  –  Modelagem  e

Implantação da Rede de Atenção em Saúde Mental –, do Programa Associado 237 –

Atenção à Saúde –, para ampliar a rede de saúde mental na atenção básica e no

PSF,  por  meio  do  aumento  do  número  de  Caps-i  e  Caps-ad,  bem  como  da

implementação de uma política de atenção aos usuários de “crack”, álcool e outras

drogas,  possibilitando  a  existência  de  um  Caps-ad  em  todos  os  Municípios,

especialmente nas localidades com maior vulnerabilidade social.

Além disso, a proposta objetiva capacitar os membros dos conselhos e profissionais

da rede pública,  proporcionar maior  acesso aos serviços especializados de saúde

mental das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, bem como garantir

condições  de  locomoção  do  dependente  químico  durante  o  tratamento.  Outras

sugestões  incluídas  na  proposta  em  epígrafe  foram as  seguintes:  integração  das

políticas  sociais;  campanhas e ações socioeducativas intersetoriais  direcionadas à

prevenção, ao combate e à redução de danos relacionados ao uso e abuso de drogas

lícitas  e  ilícitas;  criação  de  centros  de  convivência  e  outras  unidades  públicas

destinadas ao tratamento gratuito e à promoção da saúde, em polos microrregionais

que atendam aos Municípios menores e possibilitem maior adesão ao tratamento;

inclusão de dependentes químicos em programas de capacitação profissional e de

reinserção social,  por  meio da oferta  de  atividades  terapêuticas  como artesanato,

artes plásticas, marcenaria, música, atividades físicas; implementação de consultórios

de rua em Municípios com mais de 50 mil habitantes; e tratamento de dependentes

químicos em clínicas especializadas por profissionais qualificados, que desenvolvam

ações  de  integração  à  comunidade,  sem  a  intermediação  do  terceiro  setor,  com

controle e gerenciamento direto do Estado e atendimento prioritário no SUS.

O uso de drogas lícitas, como o álcool e tabaco, e ilícitas é um grande problema de

saúde pública em todo o mundo. Além de provocar vários distúrbios no organismo

dos usuários, o consumo dessas substâncias tem relação direta e indireta com uma

série de agravos à saúde, como acidentes de trânsito, agressões, depressões clínicas

e distúrbios de conduta,  ao lado de comportamentos de risco no âmbito sexual e

transmissão do HIV pelo uso de drogas injetáveis.

No  âmbito  federal,  o  Conselho  Nacional  Antidrogas  editou  a  Resolução
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Gsipr/Ch/Conad nº3, de 27/10/2005, aprovando a Política Nacional sobre Drogas, que

tem por objetivo a construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e

do uso indevido de drogas lícitas. No Estado, a legislação em vigor é o Decreto nº

44.360, de 24/7/2006, que instituiu a Política Estadual sobre Drogas, com os mesmos

princípios da Política Nacional.

A atenção ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito do SUS segue o modelo

de rede de atendimento ambulatorial  e hospitalar.  Assim, a assistência é prestada

tanto pela atenção básica, que inclui as equipes de Saúde da Família e os Núcleos de

Apoio à Saúde da Família – Nasf –, quanto pela rede de saúde mental – hospitais

gerais e Centros de Atenção Psicossocial – Caps. Além desses serviços, há outras

formas de assistência,  como os Pontos de Acolhimento Transitórios, as  Casas de

Passagem e os Consultórios de Rua.

Na atenção básica, são desenvolvidas ações de promoção, prevenção e tratamento

dos principais problemas de saúde decorrentes do uso de drogas, além de atividades

para reinserção social dos usuários. Nos Municípios com menos de 20 mil habitantes,

o ideal é que a atenção básica trate todos os casos relacionados ao uso indevido de

drogas.

O  atendimento  especializado  em  saúde  mental  é  prestado  pelos  Centros  de

Atenção Psicossocial – Caps –, que são de três tipos: Caps I, Caps II e Caps III,

definidos por ordem crescente de porte, complexidade e abrangência populacional.

Esses centros são responsáveis pela organização da demanda da rede de saúde

mental,  pela  regulação da porta  de  entrada da rede assistencial,  bem como pela

supervisão e capacitação das equipes de atenção básica no âmbito de seu território.

Oferecem atendimento ambulatorial  em três modalidades:  intensivo, destinado aos

pacientes  que  necessitam  de  acompanhamento  contínuo;  semi-intensivo,  para

pacientes que precisam de acompanhamento frequente; e não intensivo, dirigido aos

pacientes que não necessitam de atendimento frequente.

O serviço prestado pelos Caps deve estimular o convívio social do paciente com a

comunidade. O horário de funcionamento dos centros é das 8 às 18 horas, em dois

turnos, em dias úteis.  A assistência inclui atendimento individual, em grupo ou em

oficinas  terapêuticas,  visitas  domiciliares,  atendimento  à  família,  atividades
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comunitárias  visando  à  inserção  social  do  dependente  químico,  bem  como

procedimentos de desintoxicação leve.

Os  Caps  I  têm  capacidade  operacional  para  atendimento  em  Municípios  com

população  entre  20  mil  e  70  mil  habitantes  e  atendem  os  casos  de  crise  de

abstinência leve a moderada e pessoas dependentes ou em uso prejudicial de álcool.

Em Minas Gerais há cerca de 70 Caps I implantados.

Os  Caps  II  atendem  nos  Municípios  com  população  entre  70  mil  e  200  mil

habitantes. Além das atribuições já citadas para os Caps em geral, coordena, por

delegação  do  gestor  local,  as  atividades  de  supervisão  de  unidades  hospitalares

psiquiátricas no âmbito do seu território. Alguns desses centros funcionam em três

turnos e ficam abertos até às 21 horas em dias úteis.

Entre os Caps II há os Caps-ad, que prestam serviços de atenção psicossocial a

pacientes com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Esse tipo de

Caps tem capacidade operacional para atendimento em Municípios com população

acima de 70 mil habitantes e dispõe de 2 a 4 leitos para desintoxicação e repouso.

Até  junho de 2010 havia  em Minas Gerais  cerca  de 19 serviços  de  Caps-ad em

funcionamento. Exemplo de Caps-ad é o Centro Mineiro de Toxicomania – CMT – da

Fhemig.

Outro tipo de Caps II  é  o Caps-i,  que presta serviço de atenção psicossocial  a

crianças e adolescentes com transtornos mentais e atende Municípios com população

de cerca de 200 mil habitantes. No Estado há 19 serviços de Caps-i credenciados,

segundo informações da SES.

Já os Caps III prestam serviço de atenção psicossocial contínua, durante 24 horas

diariamente, nos Municípios com população superior a 200 mil habitantes. Esse tipo

de  Caps  deve  estar  referenciado  a  um  serviço  de  atendimento  de  urgência  e

emergência geral de sua região, que dará suporte de atenção médica.

Os casos de intoxicação aguda e síndrome de abstinência moderada a grave são

atendidos nos hospitais gerais e nos serviços hospitalares de referência em álcool e

drogas – SHRAD –, existentes nos Municípios com mais de 200 mil habitantes, com

Caps-ad e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu – em funcionamento.

Em  Minas  Gerais,  até  junho  de  2010  não  havia  nenhum  SHRAD  credenciado,
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segundo informações da Coordenação Estadual de Saúde Mental da Secretaria de

Estado de Saúde – SES.

Entre  os  problemas  na  rede de atenção ao usuário  de álcool  e  drogas  está  o

número insuficiente de Caps-ad , cuja implantação é de iniciativa municipal. Existem

aproximadamente 19 Caps-ad no Estado, enquanto o ideal para atender a demanda

seriam 95. Segundo o parâmetro do Ministério da Saúde, é necessário pelo menos

um Caps-ad para cada 100 mil habitantes. Em Minas, portanto, há microrregiões de

saúde em que seria necessário mais de um Centro.

No processo de implementação dos Caps, o Ministério da Saúde entra com um

incentivo  para a abertura dos serviços,  o Prefeito  Municipal  paga os salários  dos

profissionais e assegura o local para o funcionamento. Além do incentivo, o Ministério

paga  mensalmente  em  torno  de  R$20.000,00  a  R$30.000,00  pela  prestação  de

serviços. Ressalte-se que o custo para a manutenção dos profissionais no interior é

maior que nas grandes cidades, o que dificulta a implantação desses centros.

No PPAG 2012-2015, há, no Programa Associado 237 – Atenção à Saúde –, a Ação

4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde –, cuja finalidade é fortalecer a

rede de atenção à saúde nos Municípios  visando diminuir  os vazios assistenciais,

assim como proporcionar melhores condições para execução de ações de saúde,

buscando a integralidade e a qualidade da assistência. Os recursos financeiros desta

ação são destinados  à  implantação de novas  unidades  de  assistência  em  saúde

mental  da  rede  de  atenção  em  saúde  mental  do  Estado  (serviços  da  atenção

secundária  à  saúde  e  atenção  especializada),  tais  como:  Centros  de  Atenção

Psicossocial  (Caps  I,  II,  III),  Centros  de  Atenção  Psicossocial  para  Infância  e

Adolescência (Caps- i), Centros de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e

Outras  Drogas  (Caps-ad),  leitos  psiquiátricos  em  hospital  geral,  centros  de

convivência  e  cultura,  serviços  residenciais  terapêuticos  e  casas  de  acolhimento

transitório.

Tendo  em  vista  que  há  ação  do  PPAG  relacionada  à  proposta,  consideramos

necessário enviar ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando o fortalecimento

da rede de saúde mental, bem como o estudo da possibilidade de criação de clínicas

para os casos em que a internação seja necessária.
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Além disso, como os Municípios com menos de 70 mil habitantes não contam com

Caps-ad  ou  Caps-i  em  virtude  do  critério  populacional  em  que  se  baseia  a

implantação  desses  centros,  sugerimos  o  envio  de  ofício  ao  Ministério  da  Saúde

solicitando a  revisão do referido  critério,  estabelecido  na  Portaria  GM nº  336,  do

Ministério da Saúde, de 19/2/2002, que define as normas e diretrizes dos serviços

prestados nos Caps.

Conclusão

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

1.471/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel – Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.471/2011,  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  e  de  Viviane Café

Marçal,  do  Conselho Estadual  do Idoso – CEI –,  e outros,  requer  a V.  Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando o

fortalecimento da rede de saúde mental, bem como o estudo sobre a possibilidade de

criação de clínicas para os casos em que a internação seja necessária.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.471/2011,  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  e  de  Viviane Café

Marçal,  do  Conselho Estadual  do Idoso – CEI –,  e outros,  requer  a V.  Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministério da Saúde solicitando a revisão

do  critério  populacional  necessário  para  implantação  dos  Centros  de  Atenção

Psicossocial (principalmente Caps-ad e Caps-i), estabelecidos na Portaria GM nº 336,
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do Ministério da Saúde, de 19/2/2002, que define as normas e diretrizes dos serviços

prestados nos Caps.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.472/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.472/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração da Ação 4001 - Gestão da Política

Hospitalar  -  Complexo  de  Saúde  Mental  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para  garantir  a  internação  compulsória  dos

dependentes  químicos,  por  meio  da  criação  de  centros  de  atenção  com  suporte

hospitalar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise tem o objetivo de garantir a internação

compulsória  dos  dependentes  químicos,  observando  a  Lei  Federal  nº  10.216  de

6/4/2001, pelos Municípios, pelo Estado e pela União. A essa proposta foi aglutinada

outra que sugere a criação de centros de atenção com suporte hospitalar, quando

necessário,  conforme  legislação  federal,  considerando  o  fato  de  que  a  atenção

hospitalar deve apoiar os casos graves de dependência de álcool e drogas, no que

diz  respeito  a  situações  de  urgência,  emergência  e  de  internações  pelo  período

adequado ao tratamento conforme O grau de complexidade do caso.

A Lei Federal nº 10.216, de 6/4/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em

saúde mental,  estabelece os procedimentos para internação desses pacientes. Os

usuários  de  álcool  e  drogas  também  são  considerados  pessoas  com  transtornos

mentais, segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID.

A Ação 4001 -  Gestão da política  hospitalar  -  complexo de saúde mental  -,  do

Programa 002 - Saúde Integrada -, tem como finalidade prestar assistência hospitalar
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a pacientes adultos e infantojuvenis com vistas ao restabelecimento dos pacientes, de

maneira a adquirirem estabilidade.  Dessa forma,  busca-se garantir  o  cumprimento

das  diretrizes  da  política  nacional  de  saúde,  bem  como  a  atenção  integral  aos

pacientes  que  foram  asilados  compulsoriamente  no  passado  em  decorrência  de

distúrbios mentais. Busca-se também prestar assistência ambulatorial aos usuários

de álcool e outras drogas.

A finalidade  da  Ação  4001,  tal  como redigida,  leva  ao  entendimento  de  que  a

assistência a ser prestada aos usuários de álcool e drogas é somente a ambulatorial.

Sugerimos alteração no texto dessa finalidade, a fim de deixar claro que a assistência

hospitalar também deve ser garantida a essas pessoas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.472/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Sebastião Costa, relator - Carlin Moura.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 002 - Saúde Integrada

Ação: 4001 - Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Saúde Mental

Mudança de Finalidade:

Para: prestar assistência hospitalar a pacientes adultos e infantojuvenis com vistas

ao restabelecimento dos pacientes, de maneira a adquirirem estabilidade, garantindo

o  cumprimento  das  diretrizes  da  política  nacional  de  saúde,  bem  como  atenção

integral  aos  pacientes  que  foram  asilados  compulsoriamente  no  passado  em

decorrência  de  distúrbios  mentais.  Prestar  assistência  ambulatorial  e  hospitalar,

conforme a  Lei  Federal  nº  10.216,  de  6/4/2001,  aos  usuários  de  álcool  e  outras

drogas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.474/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.474/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alteração da Ação 1260 - Suas, do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para maior aporte de recursos para a política de

assistência  social,  com universalização do Piso  Mineiro  de  Assistência  Social  em

2012 e ampliação do seu valor a partir de 2013, tendo como parâmetros os valores

dos repasses dos pisos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a universalização do Piso Mineiro de Assistência

Social em 2012 e a correção dos seus valores a partir de 2013.

O  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social  consiste  em  um  valor  básico  para  o

cofinanciamento estadual dos serviços e benefícios da política de assistência social,

em complementaridade ao financiamento federal e municipal. Foi regulamentado por

meio da Resolução Sedese nº 459/2010, em dezembro de 2010. De acordo com o

piso, cada Município receberá o valor de R$2,20 por família cadastrada no perfil do

Cadastro Único do Governo Federal  -  Cad-único  -,  e  nenhum Município  receberá

menos de R$2.000,00 por mês.

A partilha, a priorização e o escalonamento da distribuição de recursos do referido

piso respeita os seguintes critérios para classificação dos Municípios: população do

Município,  do  menor  para  o  maior  número  de  habitantes,  conforme  IBGE  2010;

Municípios que recebem cofinanciamento estadual para o custeio dos Cras; famílias

cadastradas no perfil  cad-único, mês de referência agosto de 2010, para base de

cálculo dos recursos a serem repassados.

A previsão inicial do Estado é que todos os Municípios recebam o cofinanciamento

por meio do Piso Mineiro de Assistência Social até 2015. A sugestão da proposta em

análise é antecipar a universalização do piso para 2012.

Destaca-se que o piso é uma antiga reivindicação dos gestores municipais da área

da assistência social  não só porque se refere ao cofinanciamento de custeio dos

benefícios eventuais e serviços socioassistenciais, mas também pela flexibilidade de

aplicação  dos  recursos,  garantindo  autonomia  aos  gestores  na  aplicação  desses
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recursos  de  acordo  com  as  demandas  e  necessidades  locais  da  população  em

situação de vulnerabilidade e risco social.

Entendemos  necessário  alterar  a  finalidade  da  ação  de  modo  que  ela  atenda

exclusivamente o piso mineiro. Sugere-se retirar da finalidade a seguinte expressão:

“organizar a oferta de serviços regionalizados de proteção social especial, de média e

alta complexidade no âmbito do Suas”. Em decorrência disso, os recursos previstos

para  a  implantação  de  serviços  regionais  da  proteção  social  especial  serão

remanejados para a Ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços para Municípios na

Execução da Proteção Especial.

Cientes da importância da proposta, mas atentos ao contexto econômico do Estado,

opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de emendas ao Projeto de Lei nº

2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao Projeto de Lei nº 2.521/2011,

que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.474/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 e 2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - João Leite.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos

Ação: 1260 - SUAS

Mudança de Finalidade:

Para:  Implantar  piso  mineiro  de  Assistência  Social  como  mecanismo  de

financiamento da Rede de Proteção Social; Padronizar a Nomenclatura na área da

Assistência Social; Universalizar o cofinanciamento Estadual aos Municípios Mineiros

no  âmbito  do  SUAS;  Apoiar  e  assessorar  os  Municípios  na  Gestão  Municipal  da

Política de Assistência Social.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 11.713.636,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Ação: Suas

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 11.713.636,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$ 11.713.636,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.475/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.475/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais – Copimg –, e outros, encaminha sugestão de alteração da Ação 4167 –

Produção  Científica  no  Campo  da  Saúde,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  –  PPAG  –  2012-2015,  para  incluir  a  realização  de  pesquisas  e

estudos periódicos, de âmbito municipal, sobre as condições de saúde mental e de

segurança alimentar e nutricional,  bem como de levantamento epidemiológico nas

comunidades indígenas e quilombolas.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa destinar recursos financeiros para o desenvolvimento de

pesquisas  e  estudos  estaduais  periódicos  sobre  a  condição  de saúde mental  da

população, com a participação de instituições públicas de ensino superior. A ela foram

aglutinadas outras propostas que objetivam o desenvolvimento de pesquisas sobre as

condições de saúde e insegurança alimentar e nutricional, com especial atenção para

os  povos  indígenas,  quilombolas  e  comunidades  tradicionais;  a  realização  de

levantamento epidemiológico nas comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas

do  Estado  para  efetivar  projeto  de  combate  a  doenças  existentes  nessas

comunidades;  e  proposta  de  alteração  da  Ação  4468  –  Atenção  à  Saúde  das

Comunidades Indígenas e Quilombolas, do Programa 237 – Atenção à Saúde, com o

fim de alterar o produto e aumentar a meta financeira da ação, bem como de incluir a

saúde da população negra.

A atual Ação 4468 – Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

tem como produto “etnia atendida” e sua regionalização não atende todo o Estado, o

que indica que seu foco são as comunidades indígenas. A população negra, por sua

vez, é atendida na rede SUS de forma universal, com protocolos específicos.

De acordo com o Decreto nº 6.040, de 7/2/2007, que institui a Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, esses grupos

se caracterizam pela cultura diferenciada, com formas próprias de organização social.

Além disso, ocupam territórios e usam recursos naturais como condição para sua

reprodução  cultural,  social,  religiosa,  ancestral  e  econômica,  utilizando

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

No  Brasil,  existem  várias  comunidades  tradicionais,  como  as  comunidades

ribeirinhas,  de  quebradeiras  de  coco,  de  seringueiros,  de  castanheiros,  além das

comunidades indígenas e quilombolas. No território mineiro somente as duas últimas

podem ser reconhecidas como tradicionais.

As  condições  de  vida  da  maioria  das  populações  quilombolas  e  indígenas  são

próximas da miséria e essas comunidades precisam de atenção especial do Estado
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em  todas  as  áreas,  razão  pela  qual  julgamos  procedentes  as  propostas de  ação

legislativa em análise.

O  art.  3º  do  já  mencionado  Decreto  nº  6.040,  de  2007,  garante  que  povos  e

comunidades  tradicionais  tenham  acesso  a  serviços  de  saúde  de  qualidade  e

adequados às suas características socioculturais,  suas necessidades e demandas,

com  ênfase  nas  concepções  e  práticas  da  medicina  tradicional,  como  um  dos

objetivos  da  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais.

Dadas  as  características  peculiares  dos  povos  indígenas  e  remanescentes  de

quilombos,  algumas  doenças  são  prevalentes  nesses  grupos,  devido  a  fatores

genéticos ou ao modo de vida deles. As doenças mais comuns nos quilombos são

diabetes, doença de Chagas, esquistossomose, anemia e anemia falciforme. Mas já

há casos de DSTs, como aids e outras, a que os programas brasileiros de saúde dão

cobertura plena. Entre os índios, são frequentes os casos de doenças parasitárias.

Além disso, doenças não tão graves para a população em geral, como a gripe, podem

ocasionar a morte em comunidades indígenas, uma vez que eles não têm anticorpos

para combater a maioria dos agentes patogênicos.

Segundo dados do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – Cedefes –,

uma  ONG  mineira  que  pesquisa  temas  sociais,  até  junho  de  2007,  havia  435

comunidades  quilombolas  pré-identificadas  e  mais  de  14.000  índios,  com

aproximadamente 10 etnias. Sabemos que hoje muitas dessas comunidades já são

atendidas pela Estratégia da Saúde da Família –, previsto na Ação 1116 – Ampliação

da  Cobertura  Populacional  do  PSF,  do  Programa  049  –  Saúde  em  Casa.  Muito

poucas,  porém,  contam  com  posto  de  saúde  próximo  ao  seu  território,  o  que

compromete a eficácia das ações de saúde da família.

Considerando  as  necessidades  inquestionáveis  das  comunidades  indígenas  e

quilombolas  no  Estado,  entendemos  ser  necessária  a  criação  de  ação  nova  no

Programa 237 – Atenção à Saúde voltada para a atenção básica da população negra,

que  não  é  atendida  na  Ação  4468,  citada  anteriormente.  Essa  nova  ação  será

desenvolvida  primeiramente  no  Norte  de  Minas,  tendo  em  vista  que  essa  região

concentra  aproximadamente  150  comunidades  quilombolas.  Por  essa  razão,



2188
____________________________________________________________________________

sugerimos o envio de ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando que essa

nova ação seja desenvolvida no Norte de Minas como projeto piloto.

Para a criação de ação específica com o objetivo de atender a população negra, é

necessário apresentar emenda ao PPAG que altere o nome e a finalidade da Ação

4468, de forma que essa ação atenda apenas as comunidades indígenas e inclua a

realização de pesquisas periódicas sobre a população dessas comunidades.

Além disso,  sugerimos seja  realizada audiência pública na  Comissão de Saúde

desta  Casa,  com  o  fim  de  debater  a  saúde  da  população  negra.  Para  tanto,

apresentamos requerimento à referida Comissão.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG para o período

2012-2015, e dos requerimentos anexos.

Conclusão

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

1.475/2011  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011  e  dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 237 - Atenção à saúde

Ação: 4468 - Atenção à saúde das comunidades indígenas e quilombolas

Mudança de nome:

Para: Atenção à saúde das comunidades indígenas

Mudança de finalidade:

Para:  Estruturar  a  atenção  primária  à  saúde  “in  loco”  nas  aldeias  indígenas,

garantindo a equidade e a qualidade de acesso às ações de saúde nas redes de

atenção à saúde do sistema único de saúde, bem como realizar pesquisas periódicas

sobre a condição de saúde mental dessa população.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 237 - Atenção à saúde

Ação: ... - Atenção à saúde das comunidades quilombolas
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Unidade Orçamentária: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Finalidade:  Estruturar  a  atenção  primária  à  saúde  “in  loco”  nas  comunidades

quilombolas, garantindo a equidade e a qualidade de acesso às ações de saúde nas

redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde.

Produto: Comunidade atendida

Unidade de medida: Comunidade

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de contingência

Ação: 9999 - Reserva de contingência

Valor (R$): 200.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Saúde:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.475/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e por

Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais –

Copimg  –,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  realizada

audiência pública na Comissão de Saúde desta Casa, com o fim de debater a saúde

da população negra.

Requer, ainda, sejam convidados para esse evento representantes do Ministério da

Saúde,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  da  Universidade  Federal  de  Minas

Gerais – UFMG.

Sala das Comissões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.475/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e por
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Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais –

Copimg –, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  solicitando  que  a  ação  “Atenção  à  Saúde  das

Comunidades Quilombolas”, a ser criada no Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2012-2015, seja desenvolvida no Norte de Minas como projeto piloto.

Sala das Comissões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.476/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.476/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva, do Conselho Estadual do

Idoso  -  CEI  -,  e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  2081  -

Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde

- do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para promover a

educação permanente dos recursos humanos do SUS e da Educação, especialmente

sobre uso de álcool e outras drogas, envelhecimento, geriatria e gerontologia, bem

como para criação dos cursos "Cuidador Informal de Idosos" e "Cuidador de Idosos",

e para garantir condições de acesso a pessoas com deficiência.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  pretende  alterar  a  Ação  2081  -  Capacitação,  Formação

Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde - do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com o fim de capacitar os profissionais do

Sistema Único de Saúde - SUS - e da área da educação, especialmente no tema

sobre álcool e outras drogas, na perspectiva da redução de danos. A essa proposta
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foram  aglutinadas  outras  semelhantes,  que  solicitam  a  criação  de  cursos  de

“Cuidador Informal de Idosos” e “Cuidador de Idosos” no âmbito das Secretarias de

Estado de Saúde - SES - e de Educação - SEE -, bem como o incentivo à educação

permanente  de  médicos  e  outros  profissionais  de  reabilitação  nos  temas  de

envelhecimento,  geriatria  e  gerontologia.  Nas  propostas  aglutinadas,  solicita-se,

ainda,  a  presença  de  profissional  especializado  no  atendimento  à  pessoa  com

deficiência no âmbito do SUS, no Vale do Jequitinhonha.

No PPAG 2012-2015 há várias ações que atendem as demandas das propostas. O

Programa  206  -  Desenvolvimento  de  Educação  na  Saúde  -  tem  como  objetivo

desenvolver pessoas e produzir conhecimento no âmbito do Sistema Único de Saúde

- SUS -, difundindo a educação como agente transformador na busca ininterrupta pela

melhoria dos serviços prestados com base nas redes de atendimento à saúde. Os

recursos  previstos  para  esse  programa  em  2012  são  R$845.000,00.  Consta  do

programa  a  Ação  2081  -  Capacitação,  Formação  Técnica  e  Especialização  de

Profissionais  da  Área de  Saúde -,  cuja  finalidade é  capacitar,  qualificar,  formar  e

especializar os profissionais de saúde, nos diversos níveis de escolaridade, visando

ao fortalecimento e à melhoria da prestação de serviço e gestão do SUS, inclusive no

que se refere à atenção primária. A ação citada é desenvolvida na Escola de Saúde

Pública  -  ESP  -  e  seus  cursos  de  capacitação  focam  no  Plano  Diretor  de

Regionalização,  no Viva  Vida e no Programa de Educação Permanente voltado a

médicos.

Já a Ação 4433 - Desenvolvimento de Recursos Humanos -, do Programa 049 -

Saúde em Casa -, também desenvolvida na ESP, tem o fim de promover a educação

permanente para os médicos da família, contribuindo para a melhoria da qualidade da

atenção. Ainda no âmbito da ESP, é desenvolvida a Ação 4427 - Desenvolvimento de

Recursos Humanos - Gestão do SUS, cujo objetivo é propiciar o fortalecimento da

gestão  de  pessoas  no  SUS  por  meio  da  capacitação  de  profissionais  visando  a

elevação na qualidade dos serviços prestados.

Outra ação relacionada à demanda da proposta em análise é a 4292 - Canal Minas

Saúde -, cuja finalidade é realizar ações educacionais com a capilaridade necessária

para  atingir  os  profissionais  de  todos  os  Municípios  e  os  cidadãos,  visando  ao
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desenvolvimento  de  recursos  humanos  e à  qualificação dos  serviços  prestados  à

população  como elementos  imprescindíveis  para  consolidação  do  SUS.  Por  meio

dessa  ação,  são  transmitidos  cursos  nos  pontos  de  saúde  (unidades  básicas,

policlínicas, secretarias, etc.) que tratam dos temas “álcool e outras drogas”, “cuidado

com idosos”, entre outros.

Na  Ação  1172  -  Implantação  dos  Centros  Mais  Vida  -,  são  ofertadas  ações

especializadas  à  saúde da população  idosa,  que  incluem orientações  às  famílias

sobre os cuidados com essa população.

A Ação  4548  -  Ações  Educacionais  para  o  SUS -,  por  sua  vez,  tem  o  fim  de

promover o desenvolvimento permanente dos profissionais de saúde, por meio dos

processos de aprendizagem individual, coletiva e organizacional, visando à melhoria

e ao fortalecimento das redes de atenção à saúde,  por meio da organização dos

processos de trabalho e a integração dos profissionais.

Pelo  exposto,  percebe-se  que  a  proposta  já  está  contemplada  pelas  ações

mencionadas. Entretanto, dada a importância da matéria, acolhemos a demanda por

meio de requerimento à SES, solicitando que sejam transmitidos via Canal Saúde

cursos sobre cuidador de idosos e sobre álcool e outras drogas, e à SEE, com o fim

de  solicitar  investimento  em  cursos  técnicos  profissionalizantes  no  âmbito  do

Programa  de  Educação  Profissional  -  PEP  -  sobre  questões  relativas  ao

envelhecimento e sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas.

Conclusão

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

1.476/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.476/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, e por

Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva, do Conselho Estadual do Idoso - CEI - e outros,
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requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício á Secretaria de Estado

de  Saúde,  solicitando  que  sejam  transmitidos  por  meio  do  Canal  Saúde  cursos

destinados  a  familiares  e  cuidadores  informais  de  idosos,  bem  como cursos  que

versem sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.476/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, e por

Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva, do Conselho Estadual do Idoso - CEI - e outros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício á Secretaria de Estado

de  Educação,  sugerindo  que  o  referido  órgão  invista  em  cursos  técnicos

profissionalizantes no âmbito do Programa de Educação Profissional - PEP - sobre

questões relativas ao envelhecimento e ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.477/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.477/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  de  Mário  José  Lucas  Pereira,  da  Associação  Regional  dos

Terapeutas Holísticos e Energéticos, e outros, encaminha proposta de alteração do

Programa 246 - Segurança Alimentar - do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para ampliação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -

Sisvan  -,  para  garantir  o  monitoramento  da  situação  de  insegurança  alimentar  e

nutricional da população

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que
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dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  a  ampliar  e  implementar  o  Sistema  de  Vigilância

Alimentar  e  Nutricional  -  Sisvan  -,  para  garantir  o  monitoramento  da  situação  de

insegurança alimentar e nutricional da população, com a finalidade de aprimorar as

políticas públicas de Direito Humano à Alimentação Adequada. A ela foi aglutinada

outra proposta, que objetiva o retorno da Ação Estruturação e Operacionalização do

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais, já excluída,

com meta financeira de R$100.000,00 para cada exercício do período 2012-2015.

O  Sisvan  é  um  sistema  nacional  de  informação  para  a  vigilância  do  estado

nutricional e da situação alimentar da população brasileira. Consideramos que esse

sistema é fundamental como suporte para o ajuste de programas e para a análise

sistemática de informações concernentes à situação alimentar e nutricional do País.

Entretanto,  diversas  entidades  e  instituições  que  trabalham  com  alimentação  e

nutrição relatam que o banco de dados do Sisvan não é atualizado com regularidade

devido à falta de equipamentos nos Municípios e à falta de profissionais treinados

para fazê-lo.

Na tramitação do projeto de revisão do PPAG nesta Casa em 2010, para o exercício

de 2011, foi apresentada emenda popular criando ação no Programa 049 - Saúde em

Casa  -,  a  fim  de  incluir  o  incentivo  à  contratação  de  profissionais  de  vigilância

nutricional nas equipes de saúde da família, bem como a qualificação dessas equipes

para a adequada alimentação do banco de dados do Sisvan.

No  Projeto  de  Lei  do  PPAG  para  o  período  2012-2015  há  o  Programa 238  -

Vigilância em Saúde -, com duas ações: a Ação 4387 - Vigilância Epidemiológica e

Análise  da  Situação  de  Saúde  -  e  a  Ação  4389  -  Vigilância  Sanitária.  Nenhuma

dessas ações, contudo, trata do Sisvan.

Tendo em vista a importância  do  bom funcionamento  do Sisvan para  garantir  o

acompanhamento da situação alimentar e nutricional da população em todo o Estado,

julgamos pertinente a proposta de criar  ação nova no PPAG com a finalidade de
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garantir a atualização permanente de dados do Sisvan e realizar o diagnóstico e a

avaliação do funcionamento do sistema no Estado.

Optamos, assim, por criar ação no Programa 237 - Atenção à Saúde -, nos moldes

da existente no PPAG 2008-2011.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei  nº 2.520/2011, que dispõe sobre o Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - para o período 2012-2015.

Conclusão

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

1.477/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 237 - Atenção à Saúde

Ação: .... - Estruturação e Operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional Sisvan - em Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Finalidade:  Garantir  a alimentação permanente de dados do Sisvan e realizar  o

diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no Estado.

Produto: Município com Sistema de Informação Acessado

Unidade de Medida: Município

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 800.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.478/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.478/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  solicita  a  divulgação nas  escolas  de informações sobre  os  órgãos

públicos de assistência e direitos dos alunos portadores de doenças como transtorno

de déficit  de atenção e hiperatividade -  TDAH -,  dislexia e transtorno bipolar,  que

precisam fazer uso de medicamento, bem como o encaminhamento desses alunos

para tratamento e a entrega mais eficiente dos medicamentos de uso controlado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende divulgar, nas escolas, informações sobre os órgãos

que  prestam  assistência  aos  alunos  com  doenças  como transtorno  de  déficit  de

atenção com hiperatividade - TDAH -, dislexia e transtorno bipolar, que precisam fazer

uso de medicamento.  Além disso,  solicita  o encaminhamento  desses  alunos para

tratamento, além da entrega mais eficiente dos medicamentos necessários.

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH - é um distúrbio

neurobiológico,  de  causas  genéticas,  que  surge  na  infância  e  frequentemente

acompanha a pessoa por toda a sua vida. A doença caracteriza-se por sintomas de

desatenção, inquietude e impulsividade.

A dislexia é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula e atinge entre 5% e

17% da  população  mundial,  segundo  a  Associação  Brasileira  de  Dislexia  -  ABD.

Trata-se  de  um  transtorno  de  aprendizagem  de  leitura  crônico,  de  origem

neurobiológica e de grande impacto para o indivíduo e para a sociedade. Sabe-se

que o diagnóstico precoce pode viabilizar a escolha de estratégias adequadas para

viabilizar a aprendizagem e o bom rendimento do aluno.

Tanto o TDAH quanto a dislexia podem prejudicar a vida social,  familiar,  afetiva,

acadêmica  e  profissional  da  pessoa.  Dessa  forma,  a  identificação  precoce,  o

diagnóstico  adequado  e  o  direito  ao  atendimento  educacional  especializado,

conforme preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - e

pela Resolução nº 4, de 2/10/2009, do Ministério da Educação/Conselho Nacional de

Educação/Câmara  de  Educação  Básica,  são  relevantes  para  a  promoção  da

aprendizagem e inclusão social desse grupo.
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Já  o  transtorno  afetivo  bipolar  é  uma  perturbação  afetiva  caracterizada  pela

alternância de estados depressivos com maníacos, que tem início geralmente em

torno dos 20 a 30 anos de idade. Como a doença se manifesta na idade adulta e

muitas vezes só é diagnosticada anos depois, julgamos que não se justifica divulgar

nas escolas informações sobre os direitos e formas de assistência dos alunos que

sofrem desse mal.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento para que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação - SEE

-, solicitando o apoio deste órgão para a divulgação, nas escolas, de informações

sobre os órgãos que prestam assistência aos alunos com doenças como transtorno

de déficit de atenção com hiperatividade - TDAH - e dislexia.

Conclusão

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

1.478/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.478/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  á  Secretaria  de  Estado  de

Educação  solicitando  apoio  deste  órgão  para  a  divulgação,  nas  escolas,  de

informações sobre os órgãos que prestam assistência aos alunos com doenças como

transtorno de déficit de atenção com hiperatividade - TDAH - e dislexia.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.480/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.480/2011, do seminário legislativo “Pobreza e
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desigualdade”,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1116  -  Ampliação  da

Cobertura Populacional do Programa Saúde da Família - PSF - do Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  com  o  fim  de  implantar  terapias

complementares no Sistema Único de Saúde - SUS - e disponibilizar medicamentos

fitoterápicos e homeopáticos nas farmácias públicas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa tornar disponível, no SUS, medicamentos fitoterápicos e

homeopáticos. A essa proposta foi aglutinada outra, que sugere sejam desenvolvidas

pesquisas  sobre  fitoterápicos  que  considerem  as  culturas  das  comunidades

tradicionais e garantam seu direito à propriedade intelectual.

A importância  dos  produtos  naturais,  inclusive  aqueles  derivados  de  plantas,  é

reconhecida  no  desenvolvimento  de  modernas  drogas  terapêuticas.  As  plantas

medicinais são importantes para a pesquisa farmacológica e o desenvolvimento de

drogas,  não  somente  quando  seus  constituintes  são  usados  diretamente  como

agentes terapêuticos,  mas também quando são usados como matérias-primas  ou

como modelos para a síntese de compostos farmacologicamente ativos.

Assim, a Organização Mundial de Saúde - OMS - tem estimulado a implementação

da medicina complementar-alternativa nos sistemas de saúde, de forma integrada à

medicina tradicional.

Destaque-se que o Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica,

acordo estabelecido no âmbito da Organização das Nações Unidas e integrado por

188 países, cujos objetivos são a conservação da diversidade biológica, a utilização

sustentável  de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios

derivados  da  utilização  dos  recursos  genéticos.  A mesma  Convenção  ressalta  a

importância dos conhecimentos tradicionais de povos indígenas e de comunidades

locais  para o alcance destes  objetivos, deixando aos seus signatários  o dever de

garantir  a  esses povos e comunidades o direito  de  decidir  sobre  os  usos desses

saberes e de também perceber os benefícios decorrentes de seu uso.

Em decorrência  do  acordo,  o  Ministério  da  Saúde editou  a  Portaria  nº  971,  de
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3/5/2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares -

PNPIC - no SUS, abrangendo tanto a medicina tradicional como a complementar-

alternativa.  O  item  1.3  da  mencionada  portaria  trata  de  plantas  medicinais  e

fitoterapia, reconhecendo que o Brasil tem grande potencial para o desenvolvimento

dessa  terapêutica,  em  virtude  da  sua  grande  diversidade  vegetal.  E  o  item  4.3

recomenda  elaboração de Relação Nacional  de  Plantas Medicinais  e  de  Relação

Nacional  de Fitoterápicos. Um dos objetivos da norma citada é o de incorporar e

implementar  as  Práticas  Integrativas  e  Complementares  no  SUS,  com  ênfase  na

atenção básica.

O Ministério  da Saúde editou ainda a Política Nacional  de Plantas Medicinais  e

Fitoterápicos,  por  meio  do  Decreto  nº  5.813,  de  22/6/2006,  que  recomenda  a

atualização permanente da Relação Nacional  de Plantas Medicinais e da Relação

Nacional de Fitoterápicos. Por fim, a Portaria Interministerial nº 2.960, de 9/12/2008,

aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

Relacionam-se ao tema ainda a Portaria GM nº 4.217, de 28/12/2010, do Ministério

da  Saúde,  que  aprova  as  normas  de  financiamento  e  execução do Componente

Básico  da  Assistência  Farmacêutica,  e  a  Portaria  GM nº  1.044,  de  5/5/2010,  do

Ministério da Saúde, que contém a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

Informamos que foram mantidos nessa relação, referência nacional do componente

básico  da  assistência  farmacêutica,  os  medicamentos  homeopáticos  (conforme

Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor) e os fitoterápicos já disponibilizados

no sistema. Tais medicamentos são adquiridos pelos Municípios, Distrito Federal e

Estados, conforme pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite e financiamento

tripartite.

Cabe lembrar, também, que a Lei nº 14.133, de 21/12/2001, que dispõe sobre a

Política  Estadual  de  Medicamentos,  em  seu  art.  3º,  VI,  estabelece  que  na

implementação  dessa  política  será  observada  a  diretriz  do  aproveitamento  do

potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais. Já os incisos VI, XIV e XV do art.

4º da mesma lei determinam que cabe ao Estado, entre outras atribuições: apoiar, por

meio  das  instituições  de  fomento  à  pesquisa,  iniciativas  de  desenvolvimento
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tecnológico  na  área  de  produção  de  medicamentos  e  farmacoquímicos;  apoiar

pesquisa que vise ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e da fauna

nacionais,  com  ênfase  na  certificação  de  suas  propriedades  medicamentosas;

incentivar o estudo e a utilização de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e de

outras alternativas farmacoterapêuticas; e monitorar a qualidade desses produtos.

Importa informar ainda que a Lei nº 12.687, de 1º/12/97, que dispõe sobre a Política

Estadual de Incentivo à Pesquisa e à Preparação de Produtos Fitoterápicos, trata

exatamente da mesma matéria.

Diante das considerações exaradas neste parecer, percebe-se que a pesquisa e a

preparação de produtos fitoterápicos e homeopáticos já estão inseridas na atenção

básica, que cabe ao Município organizar.

Por essa razão, acatamos a proposta por meio de emenda para alterar a finalidade

da Ação 4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos -

para  incluir  os  medicamentos  fitoterápicos  e  homeopáticos  entre  aqueles  cuja

disponibilidade  deve  ser  garantida  à  população. Apresentamos,  também,

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  para  que  este  órgão  oriente  os

Municípios a implementar gradativamente essas práticas em suas redes de atenção.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para

alterar a finalidade da Ação 4299, e do requerimento anexos.

Conclusão

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

1.480/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 002 - Saúde Integrada -

Ação: 4299 - Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos básicos

Mudança de Finalidade:

Para:  Garantir  a  disponibilidade  de  medicamentos  básicos  (alopáticos,
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homeopáticos e fitoterápicos aprovados pela Anvisa),  com eficiência na aquisição,

armazenamento e distribuição, visando atender a população.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.480/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício á Secretaria de Estado de Saúde

solicitando apoio para que os Municípios implementem gradativamente as Práticas

Integrativas e Complementares em suas redes de atenção.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.482/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.482/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social

e Direitos Humanos - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para complementar o valor do piso básico do Programa Bolsa Família - PBF -

de R$ 70,00 para R$ 100,00, por meio da criação de programa de transferência de

renda  do  Governo  do  Estado,  com  garantia  de  equipe  técnica  dos  Centros  de

Referência de Assistência Social - Cras - para visita às famílias.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a criação de um programa novo no âmbito da Rede

de Desenvolvimento Social e Proteção, com o objetivo de complementar o valor do

piso básico do Programa Bolsa Família - PBF -, em R$30,00, passando de R$70,00

para R$100,00, com garantia de equipe técnica nos Cras para visita às famílias.

O  PBF  é  um  programa  federal  de  transferência  direta  de  renda,  desde  que

atendidas certas condições, a famílias pobres e em extrema pobreza, com renda “per
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capita mensal” de R$70,01 a R$140,00 e de até R$70,00, respectivamente. Constitui-

se num programa estratégico no âmbito do Fome Zero - uma proposta de política de

segurança alimentar,  orientando-se pelos  seguintes  objetivos:  combater  a  fome,  a

pobreza e as desigualdades por meio da transferência de um benefício financeiro

associado  à  garantia  do  acesso  aos  direitos  sociais  básicos  -  saúde,  educação,

assistência social e segurança alimentar; e promover a inclusão social, contribuindo

para a emancipação das famílias beneficiárias.

O PBF tem, em regra, boa focalização e cobertura. Em Minas Gerais, são cerca de

1,4 milhão de famílias beneficiárias, o que corresponde a 95% do número estimado

de famílias no perfil do Programa.

Pesquisas  realizadas  entre  os  anos  2005  e  2006  informaram  redução  da

desigualdade  social  e  aumento  de  renda  das  famílias  mais  pobres.  O  PBF  se

apresenta como principal responsável por esses resultados. Segundo o Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea -, um terço da queda na desigualdade no Brasil

entre aos anos de 2001 e 2004 está relacionada ao PBF.

O crescimento da renda dos mais pobres é que determina a velocidade da redução

da pobreza. Um pequeno acréscimo na renda das famílias mais pobres tem potencial

de gerar grande impacto na redução das desigualdades, na melhoria da qualidade de

vida dessas famílias e no dinamismo da economia.

Há no País experiências estaduais e municipais de programas de transferência de

renda complementares ao PBF, com o objetivo de acelerar a redução dos níveis de

pobreza e melhorar as condições de vida das famílias mais pobres. É o caso, por

exemplo, do Estado de São Paulo e do Município do Rio de Janeiro.

O  governo  de  Minas  Gerais,  com  o  apoio  desta  Casa,  tem-se  mostrado

comprometido com o objetivo de reduzir a pobreza e as desigualdades sociais no

Estado.  Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma

de  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,

solicitando estudo de viabilidade de implantação de projeto de transferência de renda

para  complementar  o  PBF,  explicitando  o  impacto  orçamentário  dessa

complementação e as estratégias já adotadas pelo governo do Estado direcionadas

ao público do PBF.
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Conclusão

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

1.482/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.482/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando realização de estudo de viabilidade de

implantação de projeto de transferência de renda para complementar o piso básico do

Programa Bolsa Família  -  PBF -,  com a  previsão do impacto orçamentário dessa

complementação e as estratégias já adotadas pelo governo do Estado direcionadas

ao público do PBF.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.485/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.485/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, solicita o cumprimento da Emenda à Constituição Federal nº 29 pelo

Governo de Minas, de acordo com a Resolução nº 322/2003, do Conselho Nacional

de Saúde.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita o cumprimento, pelo Estado de Minas Gerais,  da

Emenda à Constituição Federal  nº  29,  nos termos da Resolução nº 322/2003,  do

Conselho  Nacional  de  Saúde.  Por  oportuno,  informamos  que  a  referida  emenda
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define que os Estados federados têm que aplicar 12% da receita corrente líquida nas

ações e nos serviços de saúde e os Municípios também têm de destinar 15% de

recursos ordinários para o setor. Na esfera estadual, Minas Gerais vem computando

os gastos com o saneamento básico executados pela Copasa - MG e com a saúde de

seus servidores na composição do ducentésimo constitucional.

A área  da  saúde  tem  quatro  eixos  fundamentais  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  consubstanciados  nos  seguintes  programas

estruturadores: Saúde Integrada, cujo objetivo é aprimorar a gestão da rede por meio

de  instrumentos,  ferramentas  e  políticas  inovadoras  que  possibilitem  ofertar

prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de  saúde e,

assim, garantir uma assistência integral e contínua; Redes Integradas de Serviços de

Saúde,  com o fim de adequar  a oferta e a qualidade de cuidados secundários  e

terciários, observada a distribuição territorial das redes de atenção à saúde; Saúde

em Casa, cuja meta é universalizar e ampliar  a qualidade de serviços de atenção

primária à saúde, com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à

saúde da família; e Saneamento para Todos, com o fito de promover a saúde por

meio do acesso adequado ao saneamento, notadamente através da construção de

fossas sépticas, módulos sanitários, estações de tratamento de esgoto e implantação,

ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de  água e de esgotamento

sanitário.

Observa-se, então, que a proposta em análise não tem relação direta com nenhum

dos programas estruturadores da área de saúde constante no PPAG, embora seja de

conteúdo  relevante  para  o  controle  social  sobre  as  ações  de  saúde  do  Estado.

Entendemos  que  os  conselhos  de  saúde,  tanto  o  estadual  quanto  os  municipais,

devem fiscalizar e controlar todas as ações executadas com os recursos financeiros

computados no cumprimento do disposto na Emenda à Constituição Federal nº 29.

Assim sendo, é mister que o Conselho Estadual de Saúde atue na definição e no

controle dos gastos para garantir que, efetivamente, a destinação cumpra as funções

de  prevenção  e  manutenção  da  saúde  da  população,  observados  os  padrões

estabelecidos pelos organismos internacionais e o perfil epidemiológico da região.

Por essa razão, sugerimos o envio de solicitação à Secretaria de Estado de Saúde,
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para que informe detalhadamente ao Conselho Estadual de Saúde sobre os referidos

gastos  e  ainda  para  que  recomende  aos  gestores  municipais  o  repasse  dessa

informação aos conselhos de saúde de suas cidades.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

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

1.485/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.485/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando

que esse órgão informe detalhadamente ao Conselho Estadual de Saúde sobre os

gastos efetuados  com as  ações  e  os  serviços  públicos de  saúde,  para  que este

acompanhe se está sendo aplicado no setor o mínimo estabelecido na Constituição

Federal.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.486/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.486/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  de  Mário  José  Lucas  Pereira,  da  Associação  Regional  dos

Terapeutas Holísticos e Energéticos, e outros encaminha proposta de alteração da

Ação 2046 – Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais – do  Plano Plurianual de Ação Governamental –  PPAG – 2012-2015,

para fortalecimento das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
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Sustentável  – CRSANS – e dos Conselhos Municipais  de Segurança Alimentar  e

Nutricional – Comseas.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem por objetivo ampliar a meta financeira da Ação 2046 –

Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais –

visando  ao  fortalecimento  das  Comissões  Regionais  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional  Sustentável  –  CRSANS  –  e  dos  Conselhos  Municipais  de  Segurança

Alimentar e Nutricional – Comseas – existentes, bem como a criação de novos. Visa,

ainda,  ao  apoio  para  infraestrutura,  recursos  humanos  o  funcionamento  das

Comissões e Conselhos, com suporte e assessoria aos Municípios para capacitação

dos  conselheiros  de  forma permanente.  A essa proposta  foi  aglutinada outra  que

também visa ampliar a meta financeira da Ação 2046.

As Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável fazem

parte da estrutura operacional do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais

-  Consea-MG.  Entendemos  que  a  preocupação  dos  proponentes  em  garantir  a

atuação  descentralizada  e  capilar  para  a  segurança  alimentar  da  população  é

pertinente, uma vez que os Municípios têm se mostrado espaços privilegiados para o

desenvolvimento de políticas de garantia de direitos, notadamente aquelas afetas à

promoção da saúde e da segurança alimentar da população.

Em razão disso, acolhemos a proposta, com a apresentação de emenda ao projeto

de lei do PPAG-2012-2015 para ampliar a meta financeira para R$375.000,00 para os

exercícios de 2012 a 2015, bem como para alterar a sigla CRESANS para CRSANS

na finalidade da Ação 2046, no Programa 246 – Segurança Alimentar –, uma vez que

CRESAN  se refere  ao  centro  de  referência  em segurança alimentar  e  nutricional

sustentável, e não a Conselho de Segurança Alimentar.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012 .

Conclusão

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

1.486/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 e 2.521/2011 a

seguir.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator – Celinho do Sinttrocel – Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 246 - Segurança alimentar

Ação: 2046 - Manutenção das atividades do Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais – Consea-MG.

Mudança de finalidade:

Para: Coordenar as ações do Consea-MG e apoiar as Comissões Regionais de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – CRSANS –, por meio da articulação

entre  governo  e  sociedade  civil  na  proposição  de  diretrizes  para  as  ações  de

segurança alimentar e nutricional.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 297.200,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo: R$ 97.200,00

UO beneficiada: 1631 - Secretaria-Geral

Ação: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas
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Gerais – Consea-MG. Apoio às Atividades dos CRSANS (R$275.000,00).

Objeto do gasto: específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 297.200,00

Dedução: R$ 297.200,00

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar Valor: R$ 297.200,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.488/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.488/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, solicita a contratação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em

número  suficiente  para  atuar  na  assistência  fisioterápica  individual  e  coletiva  de

crianças e adolescentes, mulheres, adultos, idosos, pessoas com deficiência e outros.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa aumentar o número de profissionais de fisioterapia e de

terapia ocupacional que atuam na assistência individual e coletiva da rede pública de

saúde, bem como em ações de educação para a saúde voltadas à comunidade, além

de ações desenvolvidas em ambiente escolar.  Tais  ações incluem a elaboração e

condução de programas de inclusão social, bem como de projetos para a educação

em saúde.

Informamos  que  a  demanda  da  proposta  em  análise  está  relacionada  com  a

finalidade  da  Ação  1297  -  Geração  Saúde  -,  do  Programa 008  -  Avança  Minas

Olímpica -, da Rede de Identidade Mineira, sob a responsabilidade da Secretaria de

Estado de Esporte e da Juventude - Seej. A finalidade da ação é promover a prática

de atividade física e lazer orientada por profissionais de educação física inseridos na

equipe de saúde da  família. Espera-se que a ação contribua para a diminuição do

sedentarismo da população de Minas Gerais e para a melhoria de alguns parâmetros

de saúde, como pressão arterial, índice de massa corporal, relação cintura- quadril,
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prevalência  de  obesidade,  sobrepeso  e  a  morbimortalidade  por  doenças

cardiovasculares.  Por  meio  dessa ação,  há  transferência  de  recursos  para  que o

Município contrate profissionais de educação física para as equipes do Programa de

Saúde da Família. Segundo informações da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag - , 500 Municípios serão beneficiados por meio da Ação 1297 até

2015.

É importante mencionar ainda outra ação relacionada com a demanda da proposta

em análise: a Ação 1186 - Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer -,  que tem a mesma finalidade da Ação

1297 e organiza a preparação dos locais para a sua realização.

Entendemos que a demanda já está contemplada nas ações mencionadas, uma

vez  que  os  profissionais  de  educação  física  também  são  responsáveis  pela

reabilitação  da  saúde  do  corpo.  Além  disso,  informamos  que  a  contratação  de

profissionais para atuar na rede pública de saúde é de competência do Município.

Embora a proposta já esteja atendida nos programas e ações existentes, dada a

relevância da matéria, sugerimos apresentação de requerimento solicitando o envio

de ofício à Secretaria de Estado de Saúde - SES -, para que esse órgão oriente os

Municípios a implantar programas que promovam a realização de atividades físicas.

Conclusão

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

1.488/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.488/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício á Secretaria de Estado de Saúde,

solicitando apoio para que os Municípios promovam a realização de atividades físicas

em seu âmbito, nos moldes da Ação 1297 - Geração Saúde -, contida no Programa
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008 - Avança Minas Olímpica -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.490/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.490/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4025  –  Ampliação,

Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física – do Plano Plurianual  de Ação

Governamental – PPAG – 2012-2015, para implantação de hemocentros.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise sugere a alteração da Ação 4025 com a

finalidade de implantar mais hemocentros no Estado.

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas

–,  vinculada à Secretaria  de Estado da Saúde – SES –, foi  instituída pela Lei  nº

10.057, de 26/12/89, e tem por finalidade assegurar unidade de comando e direção

às políticas estaduais relativas à hematologia e hemoterapia, garantindo à população

a oferta de sangue e hemoderivados de qualidade.

A Lei Federal nº 10.205, de 21/3/2001, que dispõe sobre a coleta, processamento,

estocagem, distribuição e  aplicação do sangue,  seus componentes e  derivados  e

estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas

atividades, determina no art. 14, I, que a Política Nacional de Sangue, Componentes

e Hemoderivados é regida por  alguns princípios  e diretrizes,  entre os quais  o da

universalização do atendimento à população.

O Decreto Federal nº 3.990, de 30/10/2001, que regulamenta o art. 26 da Lei nº

10.205, dispõe sobre o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados –

Sinasan – e estabelece no art. 5º, VI, que compete aos Estados garantir à população

a oferta de sangue e hemocomponentes com qualidade, assegurando a assistência
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hemoterápica.

No  Programa 187  –  Assistência  Hematológica  e  Hemoterápica  –,  cuja  unidade

responsável é a Hemominas, constam duas ações: a Ação 4372 – Desenvolvimento

do Programa de Sangue e Hemoderivados – e a Ação 4025 – Ampliação, Adequação

e Manutenção da Infraestrutura Física. A primeira trata do financiamento de ações

para produção de hemocomponentes e a segunda do financiamento de ações para

infraestrutura.

Nenhuma dessas ações contempla as Regiões Jequitinhonha/ Mucuri e Noroeste

do Estado. Assim, para garantir o atendimento universal à população no que se refere

à  oferta  de  sangue  e  hemocomponentes,  que  é  uma  competência  do  Estado,

sugerimos, na Ação 4025, incluir a Região Jequitinhonha/Mucuri para o exercício de

2013 e a Região Noroeste para o exercício de 2014; na Ação 4372, incluir a Região

Jequitinhonha/Mucuri para o exercício de 2014 e a Região Noroeste em 2015.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.490/2011 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel – Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4372  -  DESENVOLVIMENTO  DO  PROGRAMA  DE  SANGUE  E

HEMODERIVADOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.492/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.492/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  a  ampliação  dos  itens  que  compõem  a  cesta  básica  de

medicamentos gratuitos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva a melhoria da assistência farmacêutica, por meio da

ampliação  dos  itens  que  compõem  a  cesta  básica  de  medicamentos  gratuitos

distribuídos pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, garantindo seu fornecimento à

população,  de  forma  universal,  em  todos  os  níveis  de  assistência.  Segundo  o

proponente,  com  a  ampliação  poderiam  ser  incluídos  na  cesta  básica  os

medicamentos disponíveis no Programa Farmácia Popular do Brasil entre outros.

Primeiramente, cumpre informar que o SUS já fornece gratuitamente e de forma

universal os medicamentos necessários para prevenir  e tratar  as enfermidades da

população,  por  meio  dos  três  componentes  da  assistência  farmacêutica:  o

Componente Básico, o Componente Estratégico e o Componente Especializado. O

Componente  Básico  garante  a  assistência  farmacêutica  para  a  atenção  básica  à

saúde com fundamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename

- e recebe recursos dos três níveis de governo. O Componente Estratégico assegura

os  medicamentos  para  programas  estratégicos  como  Controle  de  Endemias

(tuberculose,  hanseníase,  leishmaniose,  Chagas,  etc),  DST-Aids,  Sangue  e

Hemoderivados, subnutrição e tabagismo e é financiado pelo Ministério da Saúde. Já

o Componente Especializado é destinado a agravos importantes, tanto do ponto de

vista epidemiológico quanto clínico, e em geral compreende medicamentos de alto

custo,  indicados  para  doenças  mais  raras  como  Parkinson,  Alzheimer,  epilepsia,
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imunodeficiência, doenças renais crônicas, entre outras patologias. Os medicamentos

para as  doenças contempladas nesse último componente  estão  divididos em três

grupos com características, formas de financiamento e de aquisição distintas.

Além disso, o Programa Farmácia Popular do Brasil, instituído pelo Decreto Federal

nº 5.090, de 20/5/2004, já tem a finalidade de ampliar o acesso da população aos

medicamentos básicos ou essenciais, a preço de custo, em farmácias e drogarias,

seja  por  meio  das  unidades  próprias,  seja  por  intermédio  da  rede  privada

credenciada.

O  programa,  portanto,  prevê  duas  modalidades  de  atuação.  Na  primeira,  a

disponibilização de medicamentos é efetivada em farmácias da rede SUS, por meio

de convênios firmados com Estados, Municípios e hospitais filantrópicos. Nesse caso,

a Fiocruz adquire os medicamentos de laboratórios farmacêuticos oficiais públicos ou

do setor privado, quando necessário.

Na  segunda  modalidade,  os  medicamentos  são  dispensados  por  farmácias  e

drogarias  privadas  que  formalizam  a  adesão  ao  programa.  Essa  modalidade

caracteriza-se  pela  oferta,  na  rede  privada,  de  medicamentos  para  diabetes,

hipertensão e contracepção, fornecidos por laboratórios da rede privada, cuja venda é

subsidiada em até 90% pelo governo federal.

Em relação à ampliação da lista de medicamentos que compõem a assistência

farmacêutica,  o  Ministério  da  Saúde  estabeleceu  mecanismos  que  permitem  a

contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename -,

sua implementação e ampla divulgação. Adotada em nível nacional, a Rename serve

de instrumento básico para a elaboração das listas estaduais e municipais segundo

sua  situação  epidemiológica,  para  a  orientação  da  prescrição  médica,  para  o

direcionamento  da  produção  farmacêutica  e  para  o  desenvolvimento  científico  e

tecnológico.

Como  compete  ao  Ministério  da  Saúde  fazer  as  atualizações  da  lista  de

medicamentos  que  compõem  a  Rename  e  aos  Estados,  baseados  nessa  lista,

elaboram a lista estadual, sugerimos o envio de ofício ao Ministério da Saúde e à

Secretaria de Estado de Saúde, a fim de procederem a estudos para a ampliação dos

medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS.



2214
____________________________________________________________________________

Conclusão

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

1.492/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.492/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Ministério da Saúde,

solicitando a realização de estudos para atualizar e ampliar a Relação Nacional de

Medicamentos Essenciais - Rename.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº …

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.492/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Saúde,  solicitando  a  realização  de  estudos  para  atualizar  e  ampliar  a  lista  de

medicamentos fornecidos pela assistência farmacêutica implementada pelo Sistema

Único de Saúde - SUS - no Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.495/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.495/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  151  -  Gestão  do
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Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para aplicação da Lei n° 10.741, de 1º/10/2003,

que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no tocante à estruturação, à implantação e ao

financiamento  sistemático  de  políticas  públicas  de  atenção  à  pessoa  idosa  e  de

defesa de seus direitos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe solicita a aplicação da Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, que

dispõe sobre o Estatuto do Idoso, em relação à estruturação, à implantação e ao

financiamento sistemático de políticas públicas de atenção à pessoa idosa. Dessa

forma, tem por objetivo garantir o desenvolvimento de ações e projetos voltados à

promoção e à defesa dos direitos dos idosos, com a articulação das políticas públicas

dirigidas a esse segmento da população pela Política Estadual de Assistência Social,

com a criação de núcleos especializados da Defensoria Pública, coordenadorias do

Idoso e instituições de Fundos Estadual e Municipais do Idoso. Essa articulação seria

alcançada mediante aprovação dos conselhos gestores, com ampla divulgação para

dar  ciência aos usuários  sobre seus direitos,  e,  ainda,  implantação de programas

intersetoriais de acolhimento e atendimento domiciliar de idosos.

O  Estatuto  do  Idoso  regulamenta  os  direitos  das  pessoas  com  idade  igual  ou

superior a 60 anos, reafirmando o dever da família, da sociedade e do Estado em

garantir,  com  absoluta  prioridade,  que  essas  pessoas  tenham  uma vida  plena  e

saudável,  segura e digna, junto de sua família e em sua comunidade. Entre suas

disposições,  destacam-se  os  direitos  fundamentais,  as  medidas  de  proteção  e  a

política  de  atendimento  ao  idoso,  bem como as  condutas  que constituem  crimes

contra idosos.

No  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  a

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  para  o  Idoso -  Cepid  -  tem como finalidade

incentivar,  apoiar,  monitorar  e  avaliar  ações  das  diferentes  políticas  públicas

estaduais, bem como coordenar e executar essas políticas, visando ao atendimento

das necessidades da pessoa Idosa.
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A implantação efetiva do Estatuto ainda é um desafio e sua conquista configura um

passo  importante  na  garantia  de  seus  direitos.  Como  a  matéria  é  de  grande

importância, sugerimos encaminhar a demanda expressa na proposta em comento

como requerimento à Sedese para que sejam tomadas as medidas necessárias ao

seu atendimento.

Quanto à criação de núcleos especializados da Defensoria Pública, constante na

proposta em comento, a demanda foi incluída na Proposta de Ação Legislativa nº

1.523/2011. A demanda por implantação de programas de atendimento domiciliar e de

acolhimento  de  idosos,  que  também  faz  parte  da  proposta  em  comento,  está

atendida,  respectivamente, pela proteção social básica e proteção social  especial,

nas Ações 4234 e 4236 do Programa 151 - Gestão do Sistema Único de Assistência

Social - Suas -, do PPAG 2012-2015.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

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

1.495/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.495/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  solicitando  esforços  para  a estruturação,

implantação e financiamento sistemático de políticas públicas de atenção à pessoa

idosa e de defesa de seus direitos, em conformidade com o disposto pelo Estatuto do

Idoso.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.496/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.496/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social

e Direitos Humanos - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para realização de concurso público e efetivação do plano de cargos e salários

para os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - Suas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a realização de concurso público e efetivação do

plano de cargos e salários para os trabalhadores do Sistema Único de Assistência

Social - Suas -, inclusive para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese - como forma de fortalecer as equipes regionais de suporte aos Municípios na

consolidação dos seus sistemas de assistência social.

A  preocupação  com  recursos  humanos  na  política  de  assistência  social  se

apresenta com maior intensidade a partir da Política Nacional de Assistência Social

de  2004  -  PNAS/2004  -,  que  define  a  política  de  recursos  humanos  como eixo

estruturador do Suas, ao lado da descentralização, do financiamento e do controle

social, reconhecendo a importância de se aprofundar a discussão sobre o trabalho no

sistema de assistência social e apontando para a necessidade de estabelecimento de

uma Norma Operacional Básica específica para a área de recursos humanos - NOB-

RH/Suas.

Aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social por meio da Resolução nº

269,  de  13/12/2006,  a  NOB-RH/Suas  consolida  os  principais  eixos  a  serem

considerados para a gestão do trabalho na área da assistência social, entre os quais

se  destacam  o  estabelecimento  de  equipes  de  referência  para  os  serviços

socioassistenciais  e  as  diretrizes  para  o  estabelecimento  de  planos  de  carreira,

cargos e salários.

Sabe-se  que  a  estruturação  do  eixo  recursos  humanos  é  o  grande  desafio  da
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consolidação  do  Suas  e  que  a  qualidade  dos  serviços  socioassistenciais

disponibilizados à sociedade depende da estruturação do trabalho, da qualificação e

da valorização dos trabalhadores atuantes no Suas. No setor público em geral, e no

Suas  em  particular,  a  precariedade  da  relação  de  trabalho  se  deve  sobretudo  à

contratação por tempo determinado, que não obedece ao requisito constitucional de

concurso  ou  seleção  pública,  o  que  gera  uma  situação  de  instabilidade  para  o

trabalhador e torna precários os serviços prestados à população pelo Estado.

Considerando o  caráter  público  da  prestação dos  serviços  socioassistenciais,  é

evidente  a  necessidade  servidores  públicos  responsáveis  por  sua  execução.  Em

regra, conforme determina o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, o ingresso

nos cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público,

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Sedese  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão

solicitando as providências necessárias à realização de concurso público para a área

da assistência social, em atendimento aos dispositivos constitucionais, e à aplicação

da NOB-RH/Suas, no que se refere à instituição de plano de cargos e salário para os

trabalhadores do Suas no Estado, visto que a implementação da medida em âmbito

municipal cabe às prefeituras.

Conclusão

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

1.496/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.496/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  -
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Seplag -, solicitando providências para a realização de concurso público para a área

da assistência social, em atendimento aos dispositivos constitucionais e à aplicação

da NOB-RH/Suas, no que se refere à instituição de plano de cargos e salário para os

trabalhadores do Suas no Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.497/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.497/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social

e Direitos Humanos - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para aprovação da criação do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a criação do Fundo Estadual  de Erradicação da

Miséria.

Destacamos  que  se  encontra  em  tramitação  nesta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº

2.446/2011, de autoria do Governador do Estado, encaminhado a esta Casa por meio

da Mensagem nº 114/2011, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.

A criação do FEM tem como objetivo viabilizar o custeio de programas e ações

sociais  de  erradicação  da miséria  e  da  extrema pobreza,  prioritariamente  os  que

visem a melhorar as condições de habitação, saneamento básico, acesso à água,

assistência social, promoção da melhoria do padrão de vida, formação profissional e

geração de novas oportunidades de trabalho e emprego e do reforço à renda familiar.

A criação do FEM atende ao objetivo prioritário do Estado de erradicar a pobreza e

reduzir  as  desigualdades  sociais  e  regionais,  que  foi  acrescentado  ao  art.  2º  da

Constituição Estadual pela Emenda Constitucional nº 86, de 26/10/2011.

A  Constituição  Federal  de  1988,  no  art.  82  dos  Atos  das  Disposições

Constitucionais Transitórias - ADCT -, estabelece o dever para os Estados, Distrito
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Federal  e  Municípios  de  criar  os  FEMs em  suas  esferas  por  meio  dos  recursos

especificados no referido artigo, bem como de outros que vierem a ser destinados por

lei, devendo os fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da

sociedade civil. O § 1º do mesmo artigo estabelece que, para o financiamento dos

Fundos Estaduais de Combate à Pobreza, poderá ser criado, pelo respectivo ente

federativo, o adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – incidente nos produtos e serviços

supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, §

2º, XII, da Constituição, não se aplicando sobre esse percentual o disposto no art.

158, IV, da Constituição.

A proposta  do  FEM que tramita  nesta  Casa é  exatamente a  de  aumentar  dois

pontos percentuais nas alíquotas previstas para as operações internas com bebidas

alcoólicas (exceto aguardente de cana ou de melaço), cervejas sem álcool, cigarros e

produtos de tabacaria e armas, vinculando-se tal receita integralmente ao fundo.

A  preocupação  com  a  participação  da  sociedade  civil  no  controle  social  fica

evidente no parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de

Lei nº 2.446/ 2011. A referida Comissão apresentou substitutivo ao projeto original

propondo a inclusão dos seguintes conselhos estaduais ao grupo coordenador do

FEM:  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Desenvolvimento Regional  e Política Urbana,  e Economia Popular  Solidária.  Além

disso, a Comissão de Constituição e Justiça propôs no substitutivo apresentado que

os representantes dos conselhos citados sejam escolhidos entre os representantes

da sociedade civil que os integram.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  ao  Presidente  da  Assembleia  solicitando agilidade na  aprovação do

Projeto de Lei nº 2.446/2011, em tramitação nesta Casa.

Conclusão

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

1.497/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.497/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  sejam  envidados  esforços  para  agilizar  a

tramitação do Projeto de Lei nº 2.446/2011, que dispõe sobre o Fundo de Erradicação

da Miséria - FEM -, que se encontra pronto para a ordem do dia em Plenário.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.498/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.498/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  alteração  do  Programa  11  -  Assistência  Social  e  Direitos

Humanos -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

estabelecer percentual mínimo de 5% do orçamento do Estado e dos Municípios para

o financiamento da assistência social.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere o estabelecimento de percentual mínimo de 5% do

orçamento  do  Estado  e  dos  Municípios  para  o  financiamento  da  política  de

assistência social. Essa é uma demanda histórica da área, expressa nas deliberação

das conferências estaduais e nacionais de assistência social.

Sabe-se  que  essa  demanda  só  pode  ser  atendida  por  meio  de  emenda  à

Constituição Federal, por tratar-se de matéria reservada à União, e que já se encontra

em  tramitação  no  Congresso  Nacional,  desde  2001,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição - PEC - nº 431/2001, que acresce parágrafos ao art. 204 da Constituição

Federal,  destinando 5% dos recursos do orçamento da União, dos Estados e dos
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Municípios para custeio da assistência social.

A  PEC  nº  431/2001  recebeu,  ainda  em  2001,  aprovação  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  e  Cidadania,  que  considerou  atendidos  os  requisitos

constitucionais necessários à tramitação da matéria. Em 2006, a Comissão Especial

da PEC nº 431/2001 emitiu parecer favorável à emenda na forma de substitutivo que

altera os arts. 34, 35, 160, 167 e 204 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao

Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  para  assegurar  os  recursos

mínimos  para  o  financiamento  das  ações,  programas  e  serviços  públicos  de

assistência social. Essa foi a última ação legislativa em relação à referida PEC.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento, a ser enviado ao Congresso Nacional, manifestando apoio à referida

proposição e solicitando sejam envidados esforços para agilizar sua apreciação.

Conclusão

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

1.498/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.498/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhada correspondência ao Congresso

Nacional manifestando apoio e solicitando concentração de esforços para agilizar a

tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 431/2001, que estabelece a

destinação  de  5%  do  orçamento  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios  para

financiamento da política de assistência social.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.499/2011

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.499/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere a criação de mecanismo que possibilite a taxação de grandes

fortunas,  tanto  de  pessoas  físicas  quanto  de  grandes  empresas  e  instituições

financeiras, para financiar ações de promoção e proteção social e de transferência de

renda para os extremamente pobres.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere a criação de mecanismo para a taxação de grandes

fortunas  com  o  propósito  de  ampliar  o  financiamento  das  ações  de  promoção  e

proteção social e de transferência de renda.

Muitos países já instituíram esse imposto como forma de tornar o sistema tributário

justo. É o caso da França, da Espanha, da Suíça e da Noruega. No Brasil, no entanto,

o  imposto  sobre  grandes  fortunas  está  previsto  no  inciso  VII,  do  art.  153  da

Constituição Federal  de 1988,  mas ainda não está instituído, pois  depende de lei

complementar. Em 2010, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal

rejeitou Projeto de Lei Complementar nº 128/89, que propunha a instituição desse

tributo.

A proposta de reforma tributária encaminhada pelo Executivo federal ao Congresso

Nacional  em  2011  não  inclui  a  criação  do  imposto  sobre  grandes  fortunas.  A

discussão sobre  esse imposto  deve envolver  todos  os  entes  da  federação e  sua

criação  pode  ser  incluída  na  reforma  tributária  durante  a  sua  tramitação  no

Congresso.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento ao Congresso Nacional sugerindo incluir a taxação de grandes fortunas

na proposta de reforma tributária.

Conclusão

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

1.499/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.
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André Quintão, Presidente - Sebastião Costa, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.499/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja encaminhado ofício ao  Congresso Nacional

sugerindo  a  inclusão  da  taxação  de  grandes  fortunas  na  proposta  de  reforma

tributária em discussão no Legislativo Federal.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.500/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.500/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de José Fernandes dos Santos Neto, da Secretaria de Defesa Social,

e outros sugere alteração do Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos

do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, para inclusão da

Escola dos Conselhos Tutelares na proposta orçamentária e a criação, pelo Estado,

de um sistema de formação e orientação de conselheiros e profissionais que atuam

nas políticas públicas sociais.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.500/2011 sugere alteração do Programa 011 -

Assistência  Social  e  Direitos  Humanos  -  do  PPAG  2012-2015,  para  inclusão  da

Escola dos Conselhos Tutelares na proposta orçamentária e a criação, pelo Estado,
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de um sistema de formação e orientação de conselheiros e profissionais que atuam

nas políticas públicas sociais. Propõe ainda que as temáticas do envelhecimento, da

criança e do adolescente, da mulher vítima de violência, da pessoa com deficiência,

da igualdade racial e das relações étnicas, de gênero e de orientação sexual façam

parte da capacitação fornecida pelo Estado.

O art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o Conselho Tutelar é

“órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,  encarregado pela sociedade de

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. De modo a garantir

um padrão democrático de acesso ao cargo de Conselheiro Tutelar, a lei não exige

qualificação técnica do interessado,  daí  a relevância da proposta em análise,  que

sugere a capacitação permanente dos  conselheiros,  além de outras  pessoas que

exercem e promovem políticas sociais.

Dada a importância da proposição, opinamos pelo seu acolhimento por meio da

restauração da Ação 4494 - Capacitação Continuada dos Operadores da Política de

Garantia  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  Escola  de  Conselhos,  nos

moldes do PPAG 2008-2011, visando garantir a criação e a manutenção da Escola de

Conselhos, ampliando, no entanto, o público-alvo, de forma a capacitar os conselhos

vinculados  tanto  à  Subsecretaria  de  Assistência  Social  como à  Subsecretaria  de

Direitos Humanos, com inclusão de metas físicas e financeiras para todo o Estado, na

forma das emendas anexas a este parecer. Além disso, propomos o encaminhamento

de  requerimento  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  solicitando

providências para a inclusão dos temas supracitados nas atividades de capacitação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012, e de requerimento.

Conclusão

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

1.500/2011  na  forma  da  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.520  e  do  requerimento

anexos.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos

Ação: .... - Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Finalidade: Capacitar continuamente os Conselheiros dos Conselhos Municipais e

dos Estaduais vinculados à Subsecretaria de Assistência Social e à Subsecretaria de

Direitos Humanos, por meio de Escolas de Conselhos.

Produto: Conselheiro Capacitado

Unidade de Medida: Conselheiro

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 150.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.500/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e de José Fernandes

dos Santos Neto, da Secretaria de Defesa Social,  e outros, requer a V. Exa.,  nos

termos  regimentais,  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  -

Sedese -, solicitando providências para a capacitação dos conselheiros de direitos e

dos profissionais que atuam na execução de políticas públicas sociais nas temáticas

do envelhecimento, da criança e do adolescente, da mulher vítima de violência, da

pessoa com deficiência, da igualdade racial e das relações étnicas, de gênero e de

orientação sexual.

Sala das Reuniões, de de .
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André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.501/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.501/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de Wagner Geraldo Ramalho Lima, da Defensoria Pública do Estado,

sugere alteração do Programa 726 - Acesso à Justiça, do  Plano Plurianual de Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015, para viabilizar a efetivação da legislação que

regulamenta a Defensoria Pública, garantindo acesso gratuito à Justiça em todo o

Estado.  A proposta  também  sugere  alocação  de  recursos  na  Ação  4033  para  a

reforma da sede da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa alterar o Programa 726 - Acesso à Justiça, do PPAG

2012-2015, para viabilizar a efetivação da legislação que regulamenta a Defensoria

Pública, garantindo acesso gratuito à Justiça em todo o Estado. A proposta também

sugere alocação de recursos na Ação 4033 para a reforma da sede da Defensoria

Pública em Ribeirão das Neves.

É de conhecimento público que os mais pobres têm dificuldade de contratar um

advogado para atuar na defesa de seus interesses, seja perante o Poder Judiciário,

seja  administrativamente.  A  essa  parcela  da  sociedade,  a  Constituição  Federal

garante, na forma do art. 5º, LXXIV, o direito de obter do Estado assistência jurídica

integral e gratuita. A Magna Carta diz ainda, no seu art. 24, XIII, que compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre assistência jurídica

e defensoria pública.

No uso dessa atribuição constitucional,  o  Estado estabeleceu a  organização da
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Defensoria Pública estadual na forma da Lei Complementar nº 65, de 2003. Apesar

dos avanços que a Defensoria Pública experimentou nos anos seguintes à edição

dessa lei, ainda são muitas as carências do órgão, de maneira que a proposição em

apreço constitui uma ressonância de revisões anteriores do PPAG, oportunidades em

que  a  Defensoria  Pública  também  se  mostrou  presente  na  ALMG  para  pleitear

melhorias em sua infraestrutura de atendimento à população.

Apoiamos  a  alocação  de  recursos  para  a  reforma  da  sede  da  Defensoria  em

Ribeirão  das  Neves.  O  Município  concentra  muitos  dos  principais  complexos

penitenciários do Estado, apresentando, portanto, grande demanda por Defensores

Públicos.

Por seu caráter meritório indiscutível, opinamos pelo acolhimento da proposta em

análise  na  forma  de  emendas  -  anexas  a  este  parecer  -  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao Projeto de Lei nº 2.521/2011,

que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2012.

Também  entendemos  oportuna  a  apresentação  de  requerimento  dirigido  ao

Governador do Estado solicitando a efetivação plena da legislação que regulamenta a

Defensoria Pública, garantindo acesso à Justiça para aqueles que não têm condições

de  pagar  advogado  ou  que  estão  em  condição  de  hipossuficiência  jurídica  e

assegurando  a  presença  de  Defensores  Públicos  em  todas  as  comarcas,  com

capacidade  de  atendimento  a  todos  os  Municípios,  aumento  do  número  de

Defensores  Públicos,  com  concursos  periódicos,  e  garantia  de  equipe  técnica

(assistente  social  e  psicólogo)  e  administrativa  compatível  com  as  atividades  da

Defensoria Pública.

Conclusão

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

1.501/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 726 - Acesso à Justiça

Ação: 4033 - Construção e Reforma de Unidades da Defensoria Pública

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 150.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Ação:  Construção e  Reforma de Unidades da Defensoria  Pública  -  Reforma da

Sede  da  Defensoria  Pública  em  Ribeirão  das  Neves,  com  R$  100.000,00  e  R$

50.000,00 para implantação do sistema de informações de prestações purídicas da

Defensoria Pública.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 150.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$ 150.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.501/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e de Wagner Geraldo

Ramalho  Lima,  da  Defensoria  Pública  do  Estado,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja enviado ofício ao Governador do Estado solicitando a efetivação da

legislação que regulamenta a Defensoria Pública, garantindo acesso à Justiça para
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aqueles que não têm condições de pagar advogado ou que estão em condição de

hipossuficiência jurídica e assegurando a presença de Defensores Públicos em todas

as comarcas, com capacidade de atendimento a todos os Municípios, aumento do

número de Defensores  Públicos,  com concursos periódicos,  e garantia  de  equipe

técnica (assistente social e psicólogo) e administrativa compatível com as atividades

da Defensoria Pública.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.502/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.502/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  a  criação  de  programa  estruturador  de  reforma  agrária

estadual para a arrecadação (aquisição, destinação e desapropriação) de terras, a

implementação de novos assentamentos e o fortalecimento dos já existentes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A política  de  regularização  das  terras,  a  democratização do acesso a  elas  e  o

desenvolvimento  sustentável  depende  da  cooperação  entre  União,  Estados  e

Municípios. A competência estadual consiste no reconhecimento, na regularização e

na emissão dos títulos de propriedade rural. Constitucionalmente, é de competência

da União a desapropriação de terras por interesse social para fins de reforma agrária.

O  reconhecimento  e  a  desapropriação  das  terras  historicamente  vinculadas  a

comunidades quilombolas são feitos pela União.

A ALMG chancela os processos de titulação, aprovando a legitimação de posse em

terras públicas devolutas rurais a quem comprove ter destinado a terra à sua função

social.  No caso de alienação de terras públicas à União para estabelecimento de

projetos de reforma agrária, a autorização da ALMG se dá pela aprovação de lei.

No Estado, a política fundiária é planejada pela Secretaria de Estado Extraordinária

de Regularização Fundiária -  Seerf.  O órgão executivo dessa política, vinculado à
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Seerf, é o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG.

A partir de 2008, o Iter-MG deixou de ter uma ação específica para aquisição de

terras para reforma agrária, ficando essa função a cargo da União, o que explica a

demanda ora  sob comento  pela  participação do  Estado na promoção da reforma

agrária.

Tendo em vista a relevância da reforma agrária para o acesso democrático a terra,

somos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento a ser encaminhado à

Seerf e ao Iter-MG em que se solicite a realização de estudos de viabilidade com

vistas  à  atuação  do  Estado,  de  forma  complementar  à  União,  na  promoção  da

reforma agrária e do acesso a terra, via crédito fundiário.

Conclusão

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

1.502/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.502/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer a

V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  sejam enviados  ofícios  ao  Secretário  de  Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária e ao Diretor-Geral do Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais solicitando estudos de viabilidade com vistas à atuação do

Estado,  de  forma  complementar  à  União,  na  promoção  da  reforma  agrária  e  do

acesso a terra, via crédito fundiário.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.503/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.503/2011, do seminário legislativo “Pobreza e
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desigualdade”,  sugere estímulo à economia popular solidária por meio dos pontos

fixos de comercialização e do fortalecimento do Programa Estadual de Feiras e para

implantar um Centro de Comercialização Regional da produção agrícola, similar ao

Mercado Livre do Produtor - MLP - da Ceasa, no Jequitinhonha/Mucuri.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.503/2011  pretende  estimular  a  economia

popular solidária, por meio da implantação de pontos fixos de comercialização e do

fortalecimento do Programa Estadual de Feiras, bem como da implantação de um

Centro de Comercialização Regional da produção agrícola, similar ao Mercado Livre

do  Produtor  - MLP  -,  da  Ceasa,  no  Jequitinhonha/Mucuri,  buscando  com  isso  a

valorização do produto local, o estímulo às economias local e regional, o incentivo à

agricultura familiar e de subsistência e a inibição da ação de atravessadores.

A Economia  Popular  Solidária  tem  como pressuposto  a  gestão  democrática  da

produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, baseando-se nos

princípios  da  autogestão,  da  solidariedade,  da  sustentabilidade  ecológica  e  da

democracia.  Em  decorrência,  a  Economia  Popular  Solidária  concebe  o

desenvolvimento econômico a partir  da inclusão social, projetando uma concepção

também alternativa de organização da economia e da sociedade.

Em relação ao estímulo  à  economia  solidária  e  ao  fortalecimento  do  Programa

Estadual  de Feiras,  a proposta já  está atendida no Programa 267 - Programa de

Geração de Renda e Inclusão Produtiva - nas Ações 4173 - Apoio à Comercialização

e Promoção das Feiras da Economia Popular Solidária - e 4584 - Fomento e Apoio

aos Empreendimentos da Economia Solidária.  A primeira ação objetiva justamente

apoiar  os  empreendimentos  da  economia  popular  solidária  nas  áreas  de

comercialização de produtos e serviços, uma vez que o acesso ao mercado é um dos

principais desafios enfrentados pelas iniciativas solidárias, enquanto que a segunda

pretende  fortalecer  essas  atividades  por  meio  de  ações  de  formação,

assessoramento  técnico,  desenvolvimento  de  tecnologias  sociais  e  apoio  a

investimentos em infraestrutura.
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Ademais, as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.558/2011 e 1.566/2011 têm como

objetivo aumentar as metas físicas e financeiras das Ações 4173 e 4584 do PPAG

2012-2015 para o exercício de 2012, o que reforça o atendimento da proposta em

análise.

Em relação ao acesso ao mercado por meio de pontos fixos de comercialização e à

implantação de um Centro de Comercialização Regional da produção agrícola, similar

ao MLP da Ceasa no Jequitinhonha/Mucuri, sugerimos o envio de ofício à Secretaria

Estadual  de  Trabalho  e  Emprego  –  Sete  –  solicitando  estudos  de  viabilidade  de

implantação  desses  pontos  para  comercialização  dos  produtos  oriundos  dos

empreendimentos econômicos solidários.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

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

1.503/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.503/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria Estadual de

Trabalho  e  Emprego  -  Sete  -  solicitando  a  realização  de  estudos  a  respeito  da

viabilidade de implantação de pontos fixos de comercialização no Estado, bem como

de um Centro de Comercialização Regional da produção agrícola, similar ao Mercado

Livre  do  Produtor  -  MLP -  da  Ceasa,  no  Jequitinhonha/Mucuri,  para  estimular  os

empreendimentos econômicos solidários.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.504/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.504/2011,  que  tem  como  proponentes  o

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e o Sr.  Ronaldo Antônio Pereira da

Silva, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, e outros, encaminha

sugestão de alteração da Ação 4109 - Implementação de Projetos em Territórios de

Povos e Comunidades Tradicionais - do  Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para garantir apoio às comunidades tradicionais, quilombolas e

indígenas  na  conquista  de  suas  terras,  visando  à  manutenção  de  seus  direitos

ancestrais, costumes, crenças e tradições, possibilitando-lhes segurança alimentar e

sustentabilidade.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  tema  da  proteção  social,  do  reconhecimento  de  territórios  e  do  incentivo  à

instalação de empreendimentos produtivos em comunidades tradicionais, indígenas e

quilombolas  foi  amplamente  debatido  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”, tendo sido objeto de uma proposta ampla, reforçada por duas outras

propostas  apresentadas nas audiências  de  discussão do PPAG 2012-2015,  quais

sejam: de  autoria  de Ronaldo Antônio  Pereira da Silva,  do Conselho  Estadual  de

Promoção da Igualdade Racial, que solicita a duplicação das metas física e financeira

da Ação 4109 – Implementação de Projetos em Territórios de Povos e Comunidades

Tradicionais; de Cleonice Maria da Silva, que demanda o aumento das metas física e

financeira da citada Ação 4109.

No PPAG 2012-2015,  a  atenção  às  comunidades  tradicionais  está  prevista  nas

Ações 4468 - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas -, cuja
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finalidade é estruturar a atenção primária à saúde “in loco” nas aldeias indígenas e

quilombolas, garantindo a equidade e a qualidade de acesso às ações de saúde nas

redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde; 4483 - Construção, Reformas

e  Melhorias  em  Unidades  Habitacionais  -,  que  tem  por  objetivo  promover  a

construção, reforma e melhoria de moradias para população de baixa renda ou em

áreas  de  risco  e  para  as  comunidades  indígenas  e  quilombolas,  por  meio  do

diagnóstico da realidade habitacional dessas comunidades; 4075 - Mobilização pelo

Registro Civil -, que visa desenvolver ações voltadas para a obtenção de certidões

pela  população  em  situação  de  pobreza  ou  por  componentes  de  comunidades

tradicionais, tais como quilombolas e indígenas; 4618 - Identificação e Valorização do

Patrimônio Cultural/Ofícios e Manifestações Culturais  -,  cuja finalidade é contribuir

para  a  preservação  do  patrimônio  cultural  valorizando  técnicas  e  manifestações

culturais tradicionais; 4109 - Implementação de Projetos em Territórios de Povos e

Comunidades  Tradicionais  -,  voltado  para  o  fortalecimento  da  política  de

desenvolvimento  sustentável  desses  povos  e  comunidades  através  do  apoio

financeiro  ao  desenvolvimento  de  cadeias  produtivas  de  sociobiodiversidade,  à

ampliação da produção alimentar e ao beneficiamento de seus produtos.

Dados  preliminares  do  Censo  de  2010  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística  -  IBGE  -  indicam  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  conta  nove  grupos

indígenas, abrangendo 31.112 mil habitantes, dos quais 19.843 moradores da zona

rural. Já informações provenientes do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva

-  Cedefes  -  reportam  a  existência  de  mais  de  400  comunidades  quilombolas  no

Estado,  distribuídas  por  mais  de  155 Municípios  -  com destaque para  o  Vale  do

Jequitinhonha - sendo a maior parte situada na zona rural.

Tendo em vista esse contexto rural, consideramos que parte das demandas desses

povos e comunidades podem ser atendidas por meio da revisão das metas da Ação

4109, que visa apoiar projetos indutores do desenvolvimento de cadeias produtivas,

do fortalecimento da agricultura e da agroindustrialização.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do
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Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.504/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 2.520 e 2.521/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 161 - Desenvolvimento da agricultura familiar e do agronegócio - Ação:

4109 - Implementação de projetos em territórios de povos e comunidades tradicionais

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 300.000,00

Justificação:Tendo  em  vista  o  contexto  predominantemente  rural  dos  povos

indígenas e da maior parte das comunidades quilombolas, faz-se necessário ampliar

as metas da Ação 4109, que visa apoiar projetos indutores do desenvolvimento de

cadeias  produtivas,  do  fortalecimento  da  agricultura  e  da  agroindustrialização  em

territórios de povos e comunidades tradicionais.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO  Beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Ação:  Implementação  de  Projetos  em  Territórios  de  Povos  e  Comunidades

Tradicionais

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$300.000,00

Dedução:
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UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$300.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.505/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.505/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  aprovação  e  implementação  da  Política  Estadual  para  a

População em Situação de Rua.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa a instituir  e implementar a Política Estadual para a

População em Situação de Rua, baseada na política nacional, que foi instituída pelo

Decreto Presidencial nº 7.053, de 23/12/2009. De acordo com a proposta, a política

deve garantir recursos no orçamento do Estado com cofinanciamento dos Municípios

para a execução de programas de moradia, de serviços de acolhimento institucional,

de formação e qualificação profissional,  com incentivos fiscais para empresas que

oferecerem oportunidades de emprego a essas pessoas, reforçando o acesso aos

direitos  sociais  nas  áreas  da  saúde,  educação,  trabalho,  habitação  e  assistência

social,  com  acompanhamento  de  Comitês  Estadual,  Regionais  e  Municipais  de

monitoramento da política no Estado.

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 767/2011, de autoria do

Deputado  Wander  Borges,  que  institui  a  Política  Estadual  para  a  População  em

Situação  de  Rua,  definindo  o  conceito  de  população  em  situação  de  rua  e

estabelecendo princípios,  objetivos,  diretrizes  e fontes  de recursos  da política em

questão.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para

receber  parecer.  A Comissão de Constituição e Justiça  opinou,  em 1º turno,  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. O substitutivo,
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além  de  aprimorar  a  redação  dos  dispositivos  da  proposição,  institui  o  Comitê

Intersetorial  de  Acompanhamento  e  Monitoramento  da  Política  Estadual  para  a

População  em  Situação  de  Rua  -  PPSR  -,  composto  paritariamente  por

representantes  da  sociedade  civil,  ou  seja,  entidades  de  representação  desse

segmento, e das secretarias de Estado que tenham atribuições relacionadas direta ou

indiretamente com a matéria. Entre suas competências, o Comitê deverá acompanhar

a  implementação  e  monitorar  o  desenvolvimento  da  PPSR;  propor  medidas  para

assegurar  a  articulação  intersetorial  das  políticas  públicas,  bem  como  formas  e

mecanismos para sua divulgação.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social também opinou pela

aprovação do Projeto de Lei nº 767/2011, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1.

Agora  a  proposição  aguarda  parecer  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Entendemos, portanto, que a proposta em epígrafe encontra-se, em parte, atendida

por esse projeto. Mas, por se tratar de tema relevante, uma vez que contribui para

garantir à população em situação de rua o acesso aos serviços e programas que

integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,  assistência  social,  moradia,

segurança, lazer e cultura, trabalho e renda, consideramos importante acatá-la por

meio de nova ação no PPAG 2012-2015, no Programa 162 - Desenvolvimento das

Políticas  de  Direitos  Humanos -  e por  meio  de  requerimento  à  Presidência desta

Casa, solicitando agilidade na tramitação do projeto de lei em questão.

A nova ação está em consonância com a Política Nacional para a População em

Situação de Rua, assim como com a Política Estadual dirigida à mesma população,

nos  termos  do  mencionado  Projeto  de  Lei  nº  767/2011,  ainda  em  tramitação.

Pretende-se, por meio da ação, implantar o Núcleo Estadual do Centro de Defesa dos

Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material

Reciclável, cuja finalidade é estruturar equipe técnica, realizar seminários regionais

(Governador Valadares, Juiz de Fora e Montes Claros) bem como elaborar plano de

descentralização das ações relativas a esses segmentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.505/2011 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos

Ação:  ....  -  Implantação  de  Núcleo  Estadual  do  Centro  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material Reciclável

Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Finalidade: Estruturar equipe técnica, realizar seminários regionais e elaborar plano

de  descentralização  das  ações  relativas  à  população  em  situação  de  rua  e  aos

catadores de material reciclável

Produto: Núcleo Implantado

Unidade de Medida: Núcleo

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.505/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  sejam  envidados  esforços  para  agilizar  a

tramitação do Projeto  de  Lei  nº  767/2011,  que aguarda parecer  na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.506/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.506/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de criação de ação no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, denominada Ampliação e Manutenção da Rede

de Escolas do Campo, com o objetivo de construir novas unidades educacionais na

zona rural, evitando-se o processo de nucleação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  de  ação  legislativa  em  análise  sugere,  em  síntese,  que  sejam

observadas as diretrizes  para a educação no campo estabelecidas pelo Conselho

Nacional  de  Educação,  principalmente  no  que  concerne  à  construção  de  novas

escolas nas áreas rurais e nas comunidades tradicionais.

A importância de se atribuir à educação no campo um tratamento especial ganhou

reconhecimento por meio da criação de uma coordenação própria na estrutura da

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Secadi

–, da edição das Resoluções CNE-CEB nº 1, de 2002, e nº 2, de 2008, e do Decreto

Federal nº 7.352, de 4/11/2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e

o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - Pronera.

Os pressupostos para a implementação de políticas e projetos nessa modalidade

da  educação  são  a  valorização  da identidade  própria  da  escola  do  campo e  da

diversidade cultural das comunidades e a redução das desigualdades educacionais

históricas, existentes entre as áreas urbanas e rurais.

A principal  demanda  dos  representantes  de  entidades  ligadas  à  educação  no

campo apresentada nos encontros do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”

diz respeito ao modelo de nucleação adotado pelo Estado, que, segundo eles, não

observa as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Essas diretrizes admitem a

nucleação  das  escolas,  por  meio  da  concentração  do  atendimento  dos  alunos

residentes  na  zona rural,  evitando-se  o deslocamento  dos alunos do campo para
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escolas na cidade.

De modo geral, constata-se que o atendimento dos alunos do campo tem ocorrido

em escolas  urbanas,  principalmente o  dos  que cursam o  ensino  médio.  Segundo

dados divulgados pelo Ministério da Educação, em 2008, dos alunos matriculados

nessa etapa do ensino, no Brasil, mais de 92% precisam se deslocar para a área

urbana. Hoje, o número de escolas rurais ainda é muito pequeno e o ensino nas

escolas urbanas raramente leva em consideração as especificidades do campo.

Para elevar a taxa de escolarização em áreas rurais e, a longo prazo, promover a

emancipação do campo em relação à área urbana, é necessário que o Estado crie e

implemente  mecanismos  que  assegurem  a  manutenção  e  o  desenvolvimento  da

educação na área rural, a fim de superar a defasagem histórica de acesso.

Atenta a essa demanda, e em atendimento a propostas apresentadas no Fórum

Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, realizado por esta Casa em

fevereiro  deste  ano,  a  Comissão  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  desta  Casa

aprovou  requerimento  para  debater  o  tema  e  pretende  realizar,  já  no  primeiro

semestre de 2012, um fórum legislativo sobre a educação no campo. Para subsidiar

os debates, contamos com os esclarecimentos da Secretaria de Estado de Educação

sobre o modelo de nucleação adotado para as escolas da rede estadual situadas no

campo.

Assim,  considerando  as  especificidades  dessa  modalidade  de  educação  e  a

necessidade de se  ampliar  o atendimento escolar  para  a  população residente  no

campo, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012, com vistas a reservar

recursos  para  estudos  de viabilidade  de construção  de  novas  escolas  nas  áreas

rurais, e de requerimento à Presidência desta Casa Legislativa por meio do qual se

solicita sejam enviados à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências

para  a  realização  desses  estudos  e  pedido  de  informações  sobre  o  modelo  de

nucleação adotado para as escolas estaduais no campo.

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

1.506/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.521/2011 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio -

Especificar R$100.000,00 para Estudos de Viabilidade de Construção de Escolas de

Ensino Médio em Áreas Rurais.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$ 100.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.506/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação  solicitando  informações  detalhadas  sobre  o  modelo  de  nucleação  das

escolas do campo adotado para as escolas da rede estadual, bem como a realização

de estudos de viabilidade de construção de novas escolas nas áreas rurais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.507/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.507/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 017 - Pró-Escola - do

Programa Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para “garantir a

implementação  e  fiscalização  de  políticas  de  ações  afirmativas  que  favoreçam  o

acesso, a permanência e o controle social no ensino e o atendimento de programas e

políticas culturais que reconheçam e valorizem a capacidade criativa, a diversidade

dos grupos sociais e a determinação da Lei n° 10.63 9, de 2003, e da Lei n° 11.645,

de  2008,  visando  à  identificação  e  à  correção  das  desigualdades  e  injustiças

históricas enfrentadas por  mulheres, afrodescendentes, pessoas com deficiência e

pessoas que vivem em extrema pobreza, entre outros grupos sociais excluídos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Na educação, os programas buscam atingir as metas de universalidade de acesso

e permanência nos diversos níveis de ensino, independentemente da origem étnica

ou  social  dos  indivíduos.  Nas  políticas  culturais,  a  valorização  da  diversidade  é

intrínseca  ao  próprio  conceito  de  cultura.  Dessa  forma,  a  proposta  carece  de

especificidade e objetividade, o que prejudica o seu atendimento no âmbito do PPAG

na forma pretendida pelo proponente.

Em relação às leis federais citadas na proposta, essas se relacionam à inclusão de

conteúdos nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Sobre esse

tema,  foi  aprovado recentemente nesta  Casa o Requerimento  nº  1.596/2011,  que

solicita  à Secretaria  de Estado de Educação informações a respeito das medidas

adotadas  por  esse  órgão  para  garantir  o  cumprimento  das  normas  federais  em

questão.

Assim  ,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação, em que é solicitada a abordagem

de  conteúdo  relativo  à  história  da  África  e  de  grupos  indígenas  no  projeto  de
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reformulação  do  ensino  médio  contido  na  Ação  1008  -  Novo  Ensino  Médio  -  do

Programa 015 - Educação para Crescer.

Conclusão

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

1.507/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.507/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretária  de  Estado  de

Educação  solicitando  a  execução  de  ações  para  garantir  o  cumprimento  dos

comandos das Leis Federais nºs 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, e que essas

normas  sejam  levadas  em  consideração  no  projeto  de  reestruturação  do  ensino

médio previsto na Ação 1008 – Novo Ensino Médio.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.508/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.508/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração da ação 2121 - Alimentação Escolar

do  PPAG  2012-2015  para  suplementação,  pelo  Estado,  do  valor  “per  capita”  da

alimentação escolar pago pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -

FNDE  -,  com  valores  equivalentes  aos  repassados  pelo  órgão  federal,

prioritariamente  para  alunos  de  escolas  públicas  localizadas  em  regiões  de

vulnerabilidade.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade
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de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A sugestão  em  análise  incorpora  proposta  apresentada  durante  as  audiências

públicas  do  PPAG  para  garantir  co-financiamento  para  a  alimentação  escolar  de

comunidades  indígenas  e  quilombolas,  no  valor  de  R$  0,10  por  aluno  para  um

universo estimado de 10 mil alunos.

No censo escolar de 2010, o número de alunos indígenas e quilombolas no Estado

de Minas Gerais era de 7.922 estudantes. Esse referencial é utilizado para todos os

cálculos  realizados pelos  programas de educação para o repasse de recursos da

área. Como o censo de 2011 ainda não foi concluído, é razoável utilizar os dados de

2010 para o acolhimento da proposta.

No  que  se  refere  à  suplementação  dos  recursos  da  alimentação  escolar  pelo

Estado nos mesmos patamares utilizados pelo FNDE, que utiliza recursos do salário-

educação na implementação do programa, seria necessária a realização de estudos

de  viabilidade  financeira  e  impacto  orçamentário.  Por  conseguinte,  um  dos

requerimentos anexos solicita justamente a realização desse diagnóstico à Secretaria

de  Estado  de  Educação.  Solicitamos,  mediante  requerimento  à  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia, a realização de audiência pública para debater o

tema.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.521/2011, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012 e de requerimentos.

Conclusão

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

1.508/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.521/2011 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.
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André Quintão, Presidente e relator - Bosco - João Leite.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Alimentação Escolar - Suplementar Alimentação Escolar Indígena

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 150.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A classificar Valor: R$ 150.000,00

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.508/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação  solicitando  que  sejam  realizados  estudos  de  viabilidade  para

suplementação dos recursos destinados à alimentação escolar, pelo Estado, em valor

equivalente ao “per capita” repassado pela União à conta do Programa Nacional de

Alimentação Escolar – PNAE –, visando ao atendimento dos alunos matriculados em

escolas situadas em áreas de vulnerabilidade social.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.508/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja debatida, em audiência pública, a possibilidade de

suplementação, pelo Estado, dos valores repassados à conta do Programa Nacional
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de Alimentação Escolar  -  PNAE -,  visando a aprimorar o atendimento dos alunos

indígenas,  quilombolas,  e  matriculados  em  escolas  situadas  em  áreas  de

vulnerabilidade social .

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.509/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.509/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 017 - Pró-Escola - do

Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  “melhoria  da

infraestrutura  física  e  funcional  das  escolas  públicas  estaduais,  com  avaliação  e

monitoramento  transparentes  para  a  sociedade,  priorizando  regiões  com  alta

vulnerabilidade  social,  inclusive  das  escolas  localizadas  em  áreas  de  povos  e

comunidades tradicionais, garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência e

mobilidade  reduzida,  serviços  de  saneamento,  laboratórios,  biblioteca,  quadra

poliesportiva coberta, equipamentos multimídia, espaços e equipamentos específicos

para atividades culturais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em  síntese,  a  proposta  de  ação  legislativa  em  análise  solicita  a  melhoria  da

infraestrutura das  escolas  estaduais.  Apesar  de  meritória,  a  proposta  em questão

encontra-se  atendida  pelas  Ações  4593  -  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema

Estadual de Educação - Ensino Fundamental - e 4594 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio - do Programa 017 - Pró-Escola.

No entanto, julgamos conveniente requerer à Secretaria de Estado de Educação

informações relativas ao número de  escolas  que serão atendidas no exercício  de

2012  e  ao  cronograma  das  obras.  Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da

proposta em análise na forma de requerimento à referida Secretaria.

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

1.509/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.509/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja solicitado à Secretária de Estado de Educação

cronograma  de  obras  e  informações  relativas  ao  número  de  escolas  a  serem

beneficiadas, no exercício de 2012, pelas  Ações 4593 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema  Estadual  de  Educação  -  Ensino  Fundamental  -  e  4594  -  Gestão  da

Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio - do Programa 017 -

Pró-Escola.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.511/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.511/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e da Sra. Vanessa Barçante Jota, da Associação Mineira das Escolas

Família Agrícola - Amefa -, e outros, encaminha sugestão de alteração do Programa

232 - Escola Família Agrícola, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015, cuja finalidade é garantir a destinação de recursos materiais e financeiros

acessíveis e suficientes para ampliação da rede de Escolas Família Agrícola - Efas -,

para  atendimento  às  demandas  dessas  escolas  por  infraestrutura,  educação

profissional e profissionais qualificados, com apoio e assistência dos órgãos públicos

de pesquisa  e extensão rural  (Emater-MG e Embrapa),  respeitada sua autonomia

administrativa e pedagógica, em consonância com a Lei nº 14.614, de 2003, e para

alteração do produto, unidade de medida e metas física e financeira da Ação 4587 -
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Atendimento  às  Escolas  Família  Agrícola,  com  o  ensino  médio  rural  integrado  à

educação profissional rural em tempo integral.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise originou-se de três sugestões, reunidas por tratarem de tema

semelhante,  e  possui  três  objetivos.  O  primeiro  visa  a  criar  ação  que  garanta  a

destinação de recursos para o atendimento da educação fundamental nas Efas, com

valores  padronizados  pelo  valor/aluno  definido  pelo  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento  da  Educação,  e  para  o  custeio  de  gastos  com  melhorias  na

infraestrutura dessas escolas. Em segundo lugar, pretende-se alterar a descrição da

Ação  4587  -  Atendimento  às  Escolas  Família  Agrícola,  bem  como adequar  suas

metas  física  e  financeira,  produto  e  unidade  de  medida.  O  terceiro  objetivo  é

promover a ampliação da rede de Efas e garantir para essas escolas o apoio e a

assistência dos órgãos públicos de pesquisa e extensão rural.

As  Efas  são  mantidas  por  associações  comunitárias  e  visam  a  proporcionar

educação  aos  jovens  do  meio  rural,  considerando  a  sua  realidade  e  a  sua  vida

familiar, por meio da pedagogia da alternância. Atualmente, essas escolas configuram

uma importante estratégia de cooperação entre Estado e sociedade civil na oferta de

educação gratuita  de  qualidade na zona rural.  A Proposta de Ação Legislativa  nº

1.511/2011  objetiva  o  aprimoramento  dessa  cooperação,  incentivando  a  atuação

dessas escolas.

Na proposta do PPAG 2012-2015, não constam as ações de concessão de bolsa-

aluno  para  o  ensino  fundamental  nem  o  repasse  das  verbas  para  as  obras  de

infraestrutura,  permanecendo  apenas  a  Ação  4587,  que  se  destina  somente  ao

atendimento  do  ensino  médio.  Essa  alteração  prejudica  muito  o  funcionamento

dessas escolas, que dependem dos recursos públicos principalmente para manter
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também  o  ensino  fundamental  e  realizar  reformas  estruturais.  Desse  modo,  fica

evidente a pertinência do atendimento da proposta sob comento.

Embora a demanda dos proponentes tenha sido pelo desmembramento da Ação

4587 em três outras ações, acreditamos ser mais oportuno conservar somente uma

ação e alterar sua finalidade para que esteja explícita a destinação dos recursos para

o  atendimento  dos  dois  níveis  de  ensino  e  para  as  obras  de  melhoria  da

infraestrutura.

Ademais, segundo informação da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão -

Seplag -,  o  desmembramento da ação seria desnecessário,  pois a legislação que

trata do financiamento das Efas (Lei nº 14.614, de 31/3/2003, e Decreto nº 43.978, de

3/3/2005) já determina a forma de cálculo e a necessidade da publicação da memória

de cálculo e do valor  da transferência financeira para cada escola.  Além disso, a

constituição do Programa 232 em ações que atendem separadamente a cada nível

de  ensino  pode  acarretar  dificuldades  na  execução  e  a  necessidade  de

remanejamento de recursos de uma ação para outra.

Quanto à ampliação da rede de Efas, a Lei nº 14.614, de 31/3/2003, que institui o

programa de apoio financeiro à escola família agrícola do Estado de Minas Gerais, é

clara ao determinar que o apoio do Estado a essas escolas é somente financeiro. A

criação de novas unidades depende da iniciativa autônoma de associações de "pais,

pessoas ou entidades comprometidas com o desenvolvimento da agricultura familiar"

dispostas  a  criar  escolas  que  apliquem  o  método  da  pedagogia  da  alternância,

portanto entendemos que não cabe a atuação do Estado para tal finalidade. Quanto à

assistência  dos  órgãos  de  pesquisa  e  extensão  rural,  as  próprias  escolas  têm

autonomia para procurar tais parcerias.

Em  resumo,  para  o  atendimento  desta  proposta,  sugerimos  a  alteração  da

finalidade  da  Ação  4587,  de  modo  que  os  recursos  nela  dotados  possam  ser

aplicados  em  ambos  os  níveis  de  ensino,  bem  como em  obras  de  melhoria  da

infraestrutura. É necessário, também, fazer as devidas alterações nas metas física e

financeira da ação para que o valor  destinado seja compatível  com o número de

alunos matriculados em cada região. Para esse cálculo, foi considerado o número de

alunos atendidos nas escolas família  agrícola em 2011, consignado na Resolução
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SEE nº 1.937, de 21/9/2011.

Por  fim,  sugerimos  ainda  a  reserva  de  recursos  para  cobrir  as  despesas  com

melhoria da infraestrutura das escolas família agrícola.

Conclusão

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.511/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nº 2.520 e 2.521/2011 anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - João Leite.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

PLE nº 1511/2011

Programa: 232 - Escola Família Agrícola

Ação: 4587 - Atendimento às Escolas Família Agrícola

Mudança de Finalidade:

Para:  Repassar  recursos  financeiros  para  apoio  às  Escolas  Família  Agrícola

conforme as modalidades de ensino fundamental rural em tempo integral e ensino

médio  integrado  à  educação  profissional,  ambos  do  Fundo  de  Manutenção  do

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização da Educação - FUNDEB -,

para  apoio  ao  desenvolvimento  das  atividades  educativas  e  à  melhoria  da

infraestrutura.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 350.000,00

Justificativa: Na proposta do PPAG 2012-2015 não constam as ações de concessão

de bolsa-aluno para o ensino fundamental nem o repasse das verbas para as obras

de infraestrutura, permanecendo apenas a Ação 4587, que se destina somente ao

atendimento  do  ensino  médio.  Essa  alteração  prejudica  muito  o  funcionamento

dessas escolas, que dependem dos recursos públicos principalmente para manter
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também  o  ensino  fundamental  e  realizar  reformas  estruturais.  Desse  modo,  fica

evidente a pertinência do atendimento da proposta sob comento.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação:  Atendimento  às  Escolas  Família  Agrícola  -  Manutenção  e  Melhoria  da

Infraestrutura das Escolas Família Agrícola.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$350.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$350.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.512/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.512/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão para inclusão de programa no Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015  que  preveja  a  criação  do  Sistema

Estadual de Cultura, com vistas a articular as ações dos diferentes entes federados

para a construção do Sistema Nacional  de Cultura,  contribuindo para a criação e

execução das políticas públicas da área.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Sistema Nacional  de  Cultura  que se pretende criar  por  meio da Proposta de

Emenda à Constituição nº 416/2005, de legislação regulamentadora e da reforma da

Lei Rouanet - Projeto de Lei Federal nº 6.722/2010 - enfatizará o papel dos fundos de

cultura no financiamento das políticas públicas culturais. Constituindo-se no principal

mecanismo de financiamento,  os fundos funcionarão em regime de colaboração e

cofinanciamento entre os entes federados. Os recursos para os Estados e Municípios
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serão transferidos fundo a fundo. Para tanto, será exigido que Estados e Municípios

tenham conselho de política cultural, sistema de cultura previsto em lei, orçamento

específico,  fundo próprio e órgão gestor.  As comissões interpartites promoverão a

articulação  entre  os  entes  da  federação,  estabelecerão  responsabilidades  e

pactuarão sobre questões operacionais na implantação de programas.

No Projeto de Lei nº 6.722/2010, em tramitação no Congresso Nacional, estipula-se

que 30% dos recursos do novo Fundo Nacional de Cultura serão repassados aos

Estados e Municípios diretamente.

Enquanto  não  está  implantado  o  Sistema  Nacional  de  Cultura,  a  União  está

implementando, com Estados e Municípios, o Acordo de Cooperação Federativa do

Sistema Nacional de Cultura, convênio amplo que abrigará todos os demais acordos,

protocolos de intenção e convênios da área de cultura, na forma de termos aditivos.

Pelo acordo, os entes federados integram o sistema nacional e se comprometem a

estabelecê-lo no âmbito regional e local.

Esse  esforço  de  institucionalização  de  um  sistema  de  cultura  contribui  para  a

construção de políticas  culturais  consistentes,  que possibilitam a preservação e o

reforço das identidades culturais do País, o que constitui uma importante estratégia

de atuação do poder público na área cultural.

Em Minas Gerais já existem importantes estruturas institucionais que integrarão o

Sistema Nacional  de  Cultura,  bem  como seu  equivalente  no  âmbito  estadual.  O

Estado tem órgão gestor específico para a cultura desde a década de 1980, quando

foi criada a Secretaria de Estado de Cultura.

O Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, que é previsto em lei desde a

década de 1960, teve atuação intermitente. Em 2011, a Lei Delegada nº 180, de 20

de janeiro, criou o Conselho Estadual de Política Cultural  e determinou que a ele

fossem atribuídas as competências do citado Conselho de Cultura.

Outro importante mecanismo já existente no Estado é o Fundo Estadual de Cultura,

criado  pela  Lei  nº  15.975,  de  12/1/2006,  que  destina  recursos  diretamente  para

projetos  culturais  nas  modalidades  reembolsável  e  não  reembolsável.  Muitos

Municípios mineiros,  por  sua vez,  já  possuem fundos próprios,  principalmente em

virtude dos estímulos propiciados pela regulamentação do critério “patrimônio cultural”
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na Lei do ICMS Solidário - Lei Estadual nº 18.030, de 12/1/2009 -, antiga Lei Robin

Hood,  que  pontua  favoravelmente  aqueles  que  tenham  legislação  específica

instituindo fundo para fomento à cultura. A Lei do ICMS Solidário, vale ressaltar, tem-

se constituído em instrumento de incentivo à organização de estruturas institucionais

para as  políticas  culturais,  em especial  as de proteção ao patrimônio cultural  nos

Municípios.  Além  disso,  desde  2006  o  Estado  já  realizou  duas  conferências  de

cultura, com participação significativa dos Municípios mineiros e de entidades da área

cultural.

Faltam, em Minas Gerais, a legislação de criação do Sistema Estadual de Cultura e

a previsão de um plano estadual de diretrizes e metas de longa duração, o Plano

Estadual de Cultura¹, que, como foi o caso do Plano Nacional de Cultura - Lei Federal

nº  12.343,  de  2/12/2011  -,  se  transforme  em  lei  após  processo  participativo  de

elaboração. As citadas normas poderiam tratar de outra demanda recorrente da área,

que é a descentralização de ações por  meio do  estímulo à criação de instâncias

intermediárias ou intermunicipais de gestão da cultura.

O  Estado  prevê,  no  PPAG  em  tramitação,  no  que  se  refere  ao  sistema  de

informações e indicadores culturais, um programa de gestão da informação cultural,

que  tem  por  objetivo  “garantir  à  sociedade  o  exercício  dos  direitos  culturais,

promovendo a gestão dos diversos acervos do sistema estadual de cultura visando

preservá-los e promover o acesso democrático às informações culturais produzidas”.

Podemos  concluir,  por  conseguinte,  que  Minas  Gerais  está  em  processo  de

articulação  com  as  instâncias  municipais  e  federal  de  cultura  para  a  efetiva

implantação do Sistema Estadual de Cultura.

Para  explicitar  no  planejamento  do  Estado  esse  processo,  opinamos  pelo

acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.512/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.
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EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

PLE nº 1512/2011

Emenda ao PPAG nº

Programa: 118 - Gestão da Informação Cultural

Ação: .... - Implantação do Sistema Estadual de Cultura

Unidade Orçamentária: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Finalidade:  promover  os  estudos  e  diagnósticos  necessários  à  implantação  do

Sistema  Estadual  de  Cultura,  permitindo  a  articulação  institucional  necessária  à

integração do Estado e dos Municípios mineiros ao Sistema Nacional de Cultura.

Produto: Estudo Realizado.

Unidade de medida: Estudo.

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

Justificativa: Nacionalmente, há um esforço de institucionalização de um sistema

integrado de  cultura,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  construção de  políticas

culturais  consistentes, que possibilitem a preservação e o reforço das identidades

culturais do País, o que constituirá uma importante estratégia de atuação do poder

público  na  área  cultural.  Em  Minas  Gerais  já  existem  importantes  estruturas

institucionais  que  integrarão  o  Sistema  Nacional  de  Cultura,  bem  como  seu

equivalente no âmbito estadual. Ainda assim, é necessário prever formas de apoio

para  a  progressiva  adesão  dos  Municípios  mineiros  às  exigências  de

institucionalização do sistema. O próprio Estado ainda carece de estabelecer em lei

seu Plano de Cultura, além de formalizar a criação do Sistema Estadual de Cultura.

1 - A Emenda à Constituição Estadual nº 81, de 2009, acrescentou o  § 3º ao art.

207, determinando que “a lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração

plurianual, visando ao desenvolvimento das ações de que tratam os incisos I a VIII
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deste artigo e de outras consideradas relevantes pelo poder público para a garantia

do exercício dos direitos culturais pela população”.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.513/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.513/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha proposta  de  alteração  do programa 124  -  Promoção e

Difusão Cultural - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para garantir que os recursos da cultura sejam destinados a atividades e grupos com

identidade  regional,  tradicional  e  popular,  evitando  que  esses  recursos  financiem

eventos de massa que descaracterizam a identidade cultural das comunidades.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  incremento  de  recursos  para  as  políticas  públicas  de  cultura  bem  como  a

otimização dos gastos dos entes federados com a área deverão ser positivamente

impactados com a progressiva implementação dos sistemas municipais, estaduais e

nacional de cultura.

Também o estabelecimento de marcos conceituais para a definição das políticas de

cultura facilitará a atuação dos gestores, em particular no âmbito local, que muitas

vezes não têm informação suficiente para dar efetividade ao princípio constitucional

que estatui - conforme arts. 215 e 216 da Constituição da República e 207 a 210 da

Constituição  mineira  -  que  as  políticas  da  área  privilegiarão  as  manifestações

culturais portadoras de referências identitárias dos diferentes grupos formadores da

sociedade brasileira.

Assim,  vê-se  que  a  preocupação  manifestada  pelos  participantes  do  seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade” é relevante e oportuna.

No âmbito do planejamento do Estado, é possível verificar que o estabelecimento

da  “Rede  de  Identidade  Mineira”  segue  objetivos  estratégicos,  entre  os  quais  se

destacam: fortalecer a identidade cultural mineira e seus valores como instrumento de

coesão de toda a sociedade; preservar e proteger o patrimônio cultural; e, também,
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aumentar a geração de negócios relacionados ao setor de cultura, esporte e turismo

em Minas Gerais.

Desse modo, parece-nos que, no PPAG em tramitação, a garantia pretendida no

uso dos recursos públicos para a cultura já se encontra devidamente assegurada.

Por conseguinte, entendemos que o melhor encaminhamento para a sugestão seja

a aprovação de requerimento à Secretaria de Estado de Cultura solicitando que faça

gestão  junto  aos  órgãos  municipais  responsáveis  pela  área  de  cultura  para  que

priorizem as manifestações culturais locais e regionais em seus programas e projetos.

Conclusão

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

1.513/2011 na forma do requerimento a seguir redigido.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.513/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Cultura,

solicitando  que faça gestão junto aos órgãos municipais responsáveis pela área de

cultura  para  que priorizem as  manifestações  culturais  locais  e  regionais  em seus

programas e projetos.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.514/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.514/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha  sugestão  de  alteração  das  Ações  1077  e  1078  do

Programa 015 - Educação para Crescer do Plano Plurianual de Ação Governamental

-  PPAG -  2012-2015,  que  tratam  do  programa Educação  em  Tempo Integral,  no
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ensino fundamental e no ensino médio, respectivamente, para expansão da oferta e

definição de diretrizes político-pedagógicas para esse programa, de modo a garantir a

infraestrutura adequada e atendimento específico para alunos das escolas do campo

e das unidades dos sistemas socioeducativo e prisional.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta tem por finalidade principal propor a discussão acerca do modelo de

escola de tempo integral adotado pelo Estado, discussão essa que precede à sua

inclusão  como  programa  ou  ação  no  PPAG.  Por  conseguinte,  a  despeito  da

importância e da necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre o tema,

parece-nos prematuro alterar o PPAG sem que esse debate tenha sido feito.

No que se refere à escola em tempo integral, durante o Fórum Democrático para o

Desenvolvimento de Minas Gerais, realizado por esta Casa no primeiro semestre de

2011,  já  havia  sido  apresentada  proposta  de  que  fosse  discutida  a  concepção

atualmente vigente em Minas Gerais, cotejando-a com modelos de outros estados e

países.

Naquela oportunidade, a proposta foi acolhida pela Comissão de Educação, Ciência

e Tecnologia, na forma de requerimento para realização de audiência pública, com a

presença de representantes dos diversos segmentos e modalidades envolvidos no

programa, prevista para ser realizada em 2012.

Entendemos,  dessa  forma,  que,  a  partir  dessa  discussão,  como  parte  dos

desdobramentos  possíveis,  poderão  ser  encaminhadas  sugestões  ao  Poder

Executivo,  inclusive  para  viabilizar  alterações  no  planejamento  do  programa  em

questão, preferencialmente durante a formulação da próxima revisão do PPAG, com

os ajustes que se fizerem necessários na lei orçamentária a ser aprovada no próximo

ano.

Assim,  feitas  tais  considerações,  entendemos  ser  oportuno,  neste  momento,  o
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acolhimento  da  proposta  sob  análise  na  forma  de  requerimento  de  pedido  de

providências à Secretaria de Estado de Educação, solicitando que a ampliação desse

programa, conforme já constante do PPAG, seja realizada também para alunos de

escolas  do  campo e do  sistema socioeducativo,  respeitadas as peculiaridades de

cada modalidade.

Conclusão

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

1.514/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Bosco, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.514/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretária  de  Estado  de

Educação,  solicitando  a  expansão  da  oferta  do  Programa  Educação  em  Tempo

Integral  no Estado, em particular  para alunos de escolas  do campo e do sistema

socioeducativo, respeitadas as peculiaridades relativas ao tempo escolar e ao espaço

de funcionamento de cada uma dessas modalidades de ensino.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.515/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.515/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alterar o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015, para que haja a valorização de todos os profissionais de educação do

Estado e dos Municípios, por meio do cumprimento imediato da Lei nº 11.738, de

16/7/2008, que institui o piso salarial profissional nacional, respeitando-se os planos

de carreira da categoria.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  o  cumprimento  de  legislação  federal

específica que institui  o piso salarial  profissional  nacional  para os profissionais da

educação.

Durante o ano de 2011,  a aplicação da Lei  nº  11.738,  de 2008,  motivou ações

judiciais por parte dos gestores públicos, decisão do Supremo Tribunal Federal, greve

da categoria e, por fim, apresentação do Projeto de Lei nº 2.355/2011, de autoria do

Governador do Estado, que dispõe sobre aperfeiçoamentos na política remuneratória

por subsídio das carreiras do grupo de atividades da educação básica e das carreiras

do pessoal civil da polícia militar e dá outras providências.

O  Projeto  de  Lei  nº  2.355/2011,  que  aguarda  aprovação  da  redação  final  em

Plenário,  propõe  a  unificação  da  remuneração  dos  profissionais  da  educação  e

determina que, a partir de 2012, o menor salário a ser pago para uma jornada de 24

horas semanais será de R$1.122,00, o que representaria, proporcionalmente, 57% a

mais que o piso estabelecido pelo Ministério da Educação, que é de R$1.187,00 para

a jornada de 40 horas.

Assim, por entendermos que o pleito estará atendido pela futura lei remuneratória

dos  profissionais  da educação e  por  se  tratar  de  matéria  não atinente ao  PPAG,

opinamos pelo não acolhimento da proposta de ação legislativa em comento.

Conclusão

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

1.515/2011.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.516/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.516/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha sugestão de alteração da Ação 1203 - Alfabetização de
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Jovens e Adultos -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

modificando a unidade orçamentária, o produto, a unidade de medida e a finalidade.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  sob  comento  tem  o  objetivo  de  ampliar  as  ações  do  Estado  para

promover a erradicação do analfabetismo, por meio do fortalecimento da educação de

jovens  e  adultos,  da  valorização  dos  educadores  populares  e  de  incentivos

financeiros que assegurem a permanência dos alunos na escola. Propôs-se, também,

a  transformação  do  programa  federal  Cidadão  nota  10-Brasil  alfabetizado  em

programa estadual de alfabetização do idoso rural, a ser executado pela Secretaria

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales  do Jequitinhonha e do Mucuri  -

Sedvam.

A taxa de analfabetismo em Minas Gerias tem diminuído ao longo dos últimos anos,

seguindo a tendência nacional. No entanto, segundo dados da Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílio 2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de

8,5%  da  população  do  Estado  de  15  anos  ou  mais  é  analfabeta,  ou  seja,

aproximadamente 1.665.773 pessoas. A taxa de analfabetismo em Minas é maior que

a taxa de 5,7%, calculada para a Região Sudeste.

No projeto do PPAG 2012-2015, a Ação 1203 - Alfabetização de Jovens e Adultos - ,

do Programa 179 -  Travessia Nota 10 -,  é  a única com o escopo de combater o

analfabetismo.  Trata-se  de  parceria  com  o  governo  federal  para  execução  do

Programa Brasil  Alfabetizado,  que tem o  objetivo  de alfabetizar  jovens,  adultos  e

idosos  nos  Municípios  com  taxa  de  analfabetismo  superior  a  25%.  Por  isso,  em

Minas,  as  ações  com  esse  propósito  estão  concentradas  nas  regiões  Norte  e

Nordeste do Estado, cujos Municípios detêm a maioria da população analfabeta do

Estado.

A meta da referida ação é atender 80.000 alunos nos próximos quatro anos, número

esse bastante tímido se considerarmos os mais de 1.600.000 analfabetos residentes

em  Minas  Gerais.  Portanto,  acreditamos  ser  necessário  avaliar  as  estratégias  de

alfabetização  de  jovens  e  adultos  adotadas  pelo  Estado,  com  vistas  a  identificar
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mecanismos  que  possam  contribuir  para  alcançarmos  a  meta  prevista  no  Plano

Decenal de Educação, instituído pela Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que estabelece a

erradicação do analfabetismo até 2020.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia solicitando a realização

de audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater

as  estratégias  para  a  erradicação  do  analfabetismo  adotadas  pela  Secretaria  de

Estado de Educação. Para subsidiar a realização dessa audiência, sugerimos, ainda,

o  envio  de  requerimento  à  referida  Secretaria  solicitando  informações  detalhadas

sobre sua atuação no combate ao analfabetismo.

Conclusão

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

1.516/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.516/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  das

Comissões  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de  Participação  Popular  para

debater as estratégias de erradicação do analfabetismo adotadas pelo Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.516/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretária  de  Estado  de
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Educação  solicitando  informações  detalhadas  acerca  das  ações  dessa  Secretaria

cujo escopo seja a erradicação do analfabetismo.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.517/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.517/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha sugestão para inclusão de ação no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2012-2015 para promover a implantação e expansão da

rede  pública  de  educação  Infantil  nos  Municípios  por  meio  de  apoio  técnico  e

financeiro do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

deverão ser organizados em regime de colaboração, de acordo com o que estatui o

art. 211 da Constituição da República. Por esse regime, cabe aos Municípios a oferta

da educação infantil, como está estipulado no § 2º do referido artigo.

Isso não exclui, evidentemente, o papel indutor do Estado e da União para que a

qualidade desse nível de educação alcance os patamares mínimos exigidos, tanto em

Minas Gerais quanto no Brasil.

Assim, o PPAG em tramitação já prevê, na Ação 2074 - Apoio à Educação Infantil -

do Programa 271 - Melhoria da Educação Básica -, o aporte de recursos do Estado

para  apoiar  as  escolas  de  educação  infantil  no  que  se  refere  ao  pagamento  de

pessoal. Prevê também, na Ação 4191 - Atendimento aos Municípios - do Programa

233 - Cooperação Estado e Município na Área Educacional -, a disponibilização de

recursos humanos, materiais e financeiros para a melhoria dos padrões de qualidade

de ensino em Minas Gerais.

Com vistas a atender à sugestão do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,

opinamos pelo seu acolhimento na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011,
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que  dispõe  sobre  o  PPAG 2012-2015,  para  que  se  explicite  na  finalidade  da  já

mencionada Ação 4191 também a oferta de recursos técnicos e se incluam todos os

níveis de ensino que compõem a educação básica.

Conclusão

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

1.517/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Carlin Moura.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 233 - Cooperação Estado e Município na área educacional

Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios

Mudança de Finalidade:

Para:  Disponibilizar  recursos  humanos,  técnicos,  materiais  e  financeiros  aos

Municípios,  visando  à  melhoria  dos  padrões  de  qualidade  da  educação  básica  -

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - no Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.518/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.518/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4605  -  Gestão  do

Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional - PEP -, do Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  implementação,  expansão,

monitoramento e avaliação de cursos profissionalizantes, em parceria com escolas e

universidades públicas e privadas, ou pela criação de novas instituições de ensino

médio e superior, em todas as regiões do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob comento pretende garantir a aplicação de recursos orçamentários

do Estado para a implementação, expansão, monitoramento e avaliação de cursos

profissionalizantes.
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O  atendimento  à  educação  profissional  em  Minas  Gerais  é  realizado,

principalmente, por meio das ações do Programa de Educação Profissional - PEP -,

lançado em 2007, cujo objetivo é qualificar para o trabalho os jovens do 2º e do 3º

ano do ensino médio das escolas estaduais  e os jovens de 18 a 24 anos que já

concluíram o ensino médio em escolas de outras redes de ensino. O desenvolvimento

e  a  execução  dos  cursos  são  conduzidos  por  instituições  de  ensino  públicas  e

privadas, que são contratadas pela Secretaria de Estado de Educação e ofertam as

vagas demandadas.

No  PPAG  2012-2015,  o  PEP  é  a  ação  4605  -  Gestão  do  Programa  de

Desenvolvimento da Educação Profissional, que compõe o programa 003 - Melhor

Emprego,  o qual  tem entre os  seus objetivos promover  a formação profissional  e

técnico-profissional dos trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da

oferta de empregos.

O ingresso dos alunos nos cursos oferecidos pelo programa se dá por  meio de

processo seletivo anual. Em 2010, se candidataram 242.174 candidatos para 30.873

vagas. Até o presente momento, somente 128 Municípios mineiros foram atendidos

pelo programa, portanto constata-se que existe uma grande demanda reprimida pelo

atendimento público de cursos profissionalizantes.

Ora, um programa que se propõe elevar  a empregabilidade dos jovens mineiros,

criando condições favoráveis para a sua inserção qualificada no mercado de trabalho,

tem  um  valor  estratégico  para  o  desenvolvimento  do  Estado  e  é  urgente  sua

ampliação, tema que não foi abordado em nenhum momento nas audiências públicas

realizadas para debater o PPAG.

Analisando a  proposta  sob  comento,  entendemos  que  o  Estado já  implementa,

monitora  e  avalia  o  programa.  As  duas  últimas  ações  são  executadas  por  uma

consultoria especializada em gestão de projetos para empresas privadas e órgãos

públicos, que monitora a execução e os resultados do PEP.

Contudo, acreditamos que a Secretaria de Estado de Educação deve prestar contas

dos  resultados  alcançados  pelo  programa,  fornecendo  informações  sobre

empregabilidade dos egressos, e se manifestar a respeito da perspectiva de aumento

das vagas ofertadas, com vistas a atender à demanda reprimida.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  em  que  se  solicitem  as

informações explicitadas anteriormente.

Conclusão

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

1.518/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Sebastião Costa, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.518/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação solicitando informações sobre avaliação da efetividade do Programa de

Educação Profissional - PEP - no que diz respeito à empregabilidade dos egressos e

sobre a perspectiva de aumento das vagas ofertadas.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.519/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.519/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de Wagner Maciel Silva, do Conselho Regional do Serviço Social -

Cress 6ª Região -,  e  outros, sugere alteração do Programa 015 -  Educação para

Crescer,  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para

inserção  de  equipes  exclusivas  multidisciplinares  nas  escolas  e  nas

superintendências regionais de ensino, de acordo com a Lei nº 16.683, de 10/1/2007,

e para criar a ação Território Educativo em Rede, com a finalidade de articular os

equipamentos e políticas públicas no território de referência das escolas, com vistas a

garantir a proteção e o acompanhamento social das crianças e jovens.
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A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  tela  tem por  objetivo  alterar  a  finalidade  de

programa do PPAG com o intuito de instituir o acompanhamento social nas escolas

da  rede pública  estadual,  nos  termos  da Lei  nº  16.683,  de  10/1/2007,  visando  a

contribuir para a efetivação do direito à educação e para a melhoria do desempenho

do aluno na escola, por meio da identificação dos problemas sociais e da indicação

de alternativas para solucioná-los. Visa, ainda, criar uma nova ação nesse programa

com o objetivo de promover a articulação entre os órgãos públicos e as escolas na

concretização do acompanhamento social.

O acompanhamento social nas escolas foi exaustivamente debatido no seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade” e no fórum técnico “Segurança nas escolas: por

uma cultura de paz”,  sendo a sua implantação imediata uma das prioridades dos

documentos finais desses eventos.

O  acompanhamento  social  é  cada  vez  mais  fundamental  para  a  concretização

plena do direito à educação, ao mediar as influências da realidade social incidentes

sobre a vida escolar.  Os problemas que afetam o sucesso escolar podem muitas

vezes se dar no âmbito em que se insere o aluno e nos múltiplos aspectos de ordem

econômica,  cultural,  política  e  social  que  o  constituem.  Só  assim  será  possível

prevenir e solucionar problemas como a evasão escolar e o baixo desempenho, tão

difundidos  na  realidade  brasileira.  Entretanto,  as  escolas,  em  sua  maioria,  não

dispõem ainda de profissionais habilitados para atuar nesse campo de forma eficaz.

A Lei nº 16.683, de 2007, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado, é oriunda

do  Projeto  de  Lei  nº  1.297/2003,  de  autoria  do  Deputado  André  Quintão.

Originalmente, esse projeto de lei  previa que as ações deveriam ser aplicadas em
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todas  as  escolas  estaduais,  mas,  durante  a  tramitação,  sua  abrangência  foi

restringida  a  programa  governamental  que  tenha  por  objetivo  o  atendimento  de

alunos portadores de necessidades especiais ou o desenvolvimento social de jovens

pertencentes  a  comunidades  que  apresentem  baixo  Índice  de  Desenvolvimento

Humano - IDH - ou vulnerabilidade social intensa. Assim, foi implementado, no PPAG

2008-2011,  o  acompanhamento  social  para  atender  aos  alunos  participantes  do

Programa Poupança Jovem.

Em que pesem as razões apresentadas à época para essa restrição, parece-nos

que ela não se sustenta mais, uma vez que os problemas que afetam os jovens

extrapolam as áreas de baixo IDH ou as suas condições física ou mental. Essa é a

razão  pela  qual  é  necessária  a  apresentação  de  uma  ação  nova  ao  Programa

Educação para Crescer e a edição de projeto de lei que revogue essa restrição.

Assim, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  PPAG  2012-2015,  e  de

apresentação de projeto de lei.

Conclusão

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

1.519/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do projeto de lei

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 015 - Educação para Crescer

Ação: ... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Finalidade:  promover  o  acompanhamento  social  nas  escolas,  por  meio  da

integração aos centros de referência de assistência social - Cras - e ao Programa

Saúde da Família

- PSF.

Produto: Escola Assistida

Unidade de Medida: Escola
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Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

PROJETO DE LEI Nº .../2011

Revoga o parágrafo único do art.1º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  desenvolver  ações  de  acompanhamento  social  nas

escolas da rede pública de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica revogado o parágrafo único do art.  1º da Lei nº  16.683,  de 10 de

janeiro de 2007.

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

Sala das Reuniões, de de .

Comissão de Participação Popular

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.520/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.520/2011,  que  tem  como  proponentes  o

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  o  Sr.  Bruno  Pereira  de  Mello,  do

Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais

- Consea-MG -, e outros, encaminha sugestão de alteração do Programa 177 - Minas

Sem Fome - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

criação de programa estadual de agroecologia.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A abordagem  agroecológica  propõe  um  modo  de  produção  de  acordo  com  os

processos e dinâmicas que regem os ecossistemas. Assim, opta por uma estratégia
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de cooperação com os sistemas naturais,  em contraste com o modelo tradicional,

mais voltado para a criação de um ambiente artificial e inócuo de produção, com uso

maciço de defensivos agrícolas e de fertilizantes químicos.

A agricultura orgânica refere-se ao modo de produção que, além de apropriar-se da

base  conceitual  e  técnica  da  agroecologia,  restringe  de  modo  direto  o  uso  de

defensivos  e  fertilizantes  químicos.  A agricultura  orgânica  constitui  um  nicho  de

mercado, sob sistema de certificação, regido pela Lei Federal nº 10.831, de 2003.

Dessa  forma,  a  agricultura  agroecológica,  bem  como  sua  vertente  orgânica,

propiciam uma produção com maior qualidade dos alimentos e menores impactos

ambientais.

Há  muitos  anos,  os  movimentos  sociais  ligados  aos  modos  de  produção

agroecológicos e  orgânicos demandam a inclusão de ações  do PPAG que sejam

direcionadas para esse público de produtores. Todavia, tanto as ações criadas quanto

as alterações de finalidade em ações existentes demonstraram pouca efetividade no

que se refere à atuação dos órgãos públicos nesse segmento econômico. De forma a

não  repetir  o  caminho  tomado  nos  anos  anteriores,  opinamos  que  seja  enviado

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -

Seapa - , à  Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais - Emater-MG -  e à  Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

Epamig -, para que esses órgãos estudem meios de potencializar o desenvolvimento

da agricultura ecológica e orgânica no Estado.

Conclusão

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

1.520/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Sebastião Costa, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.520/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer
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a V. Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios ao Secretário de Estado de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  ao  Presidente  da  Empresa  de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - e ao Presidente

da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - solicitando estudo

de viabilidade para a criação de programa específico ou de ações em programas já

existentes no PPAG para o apoio a projetos do modo de produção agroecológico e

orgânico,  de forma a atender  aos seguintes  objetivos:  criação de linha de crédito

específica;  apoio  à  pesquisa  e  desenvolvimento  voltados  para  a  produção;

capacitação profissional na interação com os saberes produzidos pelas populações

tradicionais; assistência técnica especializada e sistema de garantia social; criação e

ampliação de bancos de sementes crioulas;  apoio à comercialização por  meio de

feiras  locais  e  regionais;  estímulo ao consumo ético e solidário;  apoio ao  turismo

ecológico e ao artesanato; desoneração tributária.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.521/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.521/2011,  originada no seminário legislativo

“Pobreza e desigualdade”, sugere a inclusão de indicadores referentes ao acesso à

Justiça na formatação de índices de desenvolvimento social do Estado, guardando

relação  com  o  Programa 726  -  Acesso à  Justiça  -  do  Plano Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, resultante de sugestão priorizada no seminário legislativo

“Pobreza e desigualdade”,  promovido pela ALMG entre os dias  5/9 e 24/10/2011,

sugere a inclusão de indicadores referentes ao acesso à Justiça, especificamente a

presença  da  Defensoria  Pública  na  localidade,  na  formatação  de  índices  de

desenvolvimento  social  de  Minas  Gerais,  de  modo  a  fortalecer  a  vigilância
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socioassistencial e a defesa dos direitos humanos.

A definição da expressão “acesso à Justiça” é considerada tarefa difícil por alguns,

provavelmente não por ser controversa, mas por ser passível de acepções diferentes

e  multifacetadas.  Pode-se  compreendê-la  como a  possibilidade  de  se  fazer  uso,

formalmente, dos serviços judiciários disponíveis em um sistema jurídico. É o que

está  previsto  no  inciso  XXXV do art.  5º  da  Constituição  Federal  de  1988  e  que

também é denominado princípio da inafastabilidade da jurisdição: “A lei não excluirá

da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  a  direito”.  No  bojo  dessa

conceituação  podem  vir  outras  relacionadas  a  uma  prestação  jurisdicional

considerada justa, previstas pela Constituição Federal e cristalizadas em princípios do

direito processual, dizendo respeito, basicamente: ao juiz natural (incisos XXXVII e

LIII  do  art.  5º);  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa e  seu corolário  duplo  grau  de

jurisdição (inciso LV do art. 5º); à isonomia ou igualdade (“caput” e inciso XXXVII do

art.  5º);  à celeridade processual  (inciso LXXVIII  do art.  5º);  à  inadmissibilidade de

provas ilícitas (inciso LVI do art. 5º); à publicidade (inciso LX do art. 5º e inciso IX do

art. 93); à fundamentação das decisões (inciso IX do art. 93).

A outra acepção da expressão “acesso à Justiça” possui abrangência bem mais

ampla, pois abarca não apenas essa faceta formal do acesso à Justiça mas também

a material, isso significando que, em face do reconhecimento de direitos, deve-se ter

a  possibilidade  concreta  de  fruição  deles.  Nota-se,  nessa  abordagem,  uma

complexidade  inerente,  haja  vista  a  necessidade  de  se  ter  direitos  aceitos,

proclamados  e  acessíveis,  tanto  pela  via  judicial  quanto  de  fato,  em  um  pleno

exercício  de  igualdade  e  justiça.  Assim,  tem-se  o  enfoque  da  efetividade  na

distribuição  dos  meios  que  permitem  e  conduzem  a  uma vida  digna,  seja  como

concessão a partir de um reconhecimento estatal “espontâneo” do acesso ao direito,

seja como consequência de um reconhecimento e de uma concessão judiciais do

acesso  ao  direito.  Sem  esse  enfoque  da  efetividade,  tem-se  uma titularidade  de

direitos apenas formal e, por vezes, sem sentido.

O  que  se  percebe  na  literatura  afeita  a  esse  tema  é  que,  comumente,  as

disparidades socioeconômicas e culturais encontram-se na raiz das impossibilidades

do acesso à Justiça, independentemente da acepção do termo que se adote, seja
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porque, de modo geral, apenas aqueles que detêm algum poder econômico possuem

condições de ter acesso à justiça formal, seja porque, geralmente, apenas aqueles

que detêm conhecimento  acerca  de  seus direitos  e  dos deveres  do  Estado e  as

informações necessárias sobre como usufruí-los possuem condições de ter acesso à

justiça material. Muitos apontam que, desses extremos, um verdadeiro fosso no que

toca  ao  acesso  à  justiça,  em  seu  sentido  mais  abrangente  e  para  a  maioria  da

população, cristalizou-se no Brasil em cinco séculos de história, e que apenas nas

duas últimas décadas tem-se uma mudança nesse cenário, sendo a promulgação da

atual Constituição Federal, em 1988, um marco nesse processo.

Certas inovações podem ser apontadas como cruciais nesse recente contexto de

mudanças.  Algumas  delas  referem-se  à  viabilização  do  acesso  à  justiça  em  seu

sentido formal, como o que vem ocorrendo por meio: da assistência judiciária gratuita,

concretizada na atuação da Defensoria Pública; dos juizados especiais; e dos meios

alternativos de solução de conflitos, a exemplo da mediação, da conciliação e da

arbitragem. Outras são políticas públicas robustas, algumas das quais hoje já bem

estruturadas, a exemplo da proteção social propiciada pela seguridade social e de

certas  das  chamadas  ações  afirmativas,  além  de  iniciativas  voltadas  para  a

conscientização  sobre  direitos  e  deveres,  entre  as  quais  se  pode  incluir:  as

conferências  nacionais,  com  ampla  participação  da  sociedade  civil  e  profundos

debates acerca de temas diversos e controversos; os planos de direitos humanos e

de educação em direitos humanos; além de iniciativas mais pontuais (mas não menos

importantes) de instituições públicas ou privadas.

Nesse cenário, sem dúvida alguma destaque pode ser dado à assistência judiciária

gratuita a cargo da Defensoria Pública. Ela constitui garantia fundamental e benefício

legal  assegurado  pela  Constituição  Federal  às  pessoas  que  comprovarem

insuficiência de recursos, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5°. Em interpretação

ampla,  a Defensoria  Pública constitui  instituição permanente e essencial  à  função

jurisdicional  do  Estado,  conforme  dispõe  o  “caput”  do  art.  134  da  Carta  Magna,

atuando em todas  as causas  em que figurem pessoas  ou  grupo de  pessoas  em

estado  de  necessidade  por  insuficiência  de  recursos,  competindo-lhe  prestar

assistência  jurídica  não  só  gratuita  mas  também  integral  aos  chamados
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hipossuficientes,  tais  como idosos,  crianças,  adolescentes  e  vítimas  de  violência.

Assim também preceitua o art. 129 da Constituição mineira. O âmbito de atuação da

instituição é amplo: perpassa as áreas cível, criminal, da execução penal, de família e

sucessões bem como a tutela coletiva.

Nota-se, pelo aqui brevemente exposto, não apenas a relevância da atuação e da

presença da Defensoria Pública no que toca ao acesso à Justiça mas também que a

demanda contida na proposta em comento é procedente e plausível, na medida em

que  a  criação de um indicador  da  natureza  do que está  sendo sugerido  de  fato

contribuiria  para  aprimorar  os  diagnósticos  gerados  a  partir  dos  índices  sociais

existentes em Minas Gerais, de modo a fortalecer a promoção e a defesa dos direitos

humanos, bem como a vigilância socioassistencial.

Considerando-se  o  que  o  Estado  já  desenvolve  em  termos  de  índices  sociais,

entende-se que o encaminhamento  adequado à proposição em análise seria,  por

meio  de  requerimento,  solicitar  ao  órgão  competente  -  a  Secretaria  de

Desenvolvimento Social - Sedese - que realizasse estudos sobre a viabilidade de se

incluir o acesso à justiça como um novo eixo no Índice de Desproteção Social - IDS.

Afinal,  como  informa  a  própria  Sedese  (http://social.mg.gov.br/index.php/ids.html,

acesso  em  29/11/2011),  “a  noção  de  proteção  social  pode  ser  entendida  como

envolvendo, 'grosso modo', a cobertura de vulnerabilidades e riscos sociais, tais como

a  garantia  dos  direitos  de  cidadania,  a  equalização  de  oportunidades  e  o

enfrentamento das condições de exclusão e pobreza”. A mesma fonte esclarece que,

objetivando subsidiar as decisões sobre políticas públicas no Estado, o Observatório

de Desenvolvimento Social dessa Secretaria desenvolveu o IDS abrangendo “alguns

eixos que visam possibilitar um panorama de diversas desproteções sociais a que a

população mineira possa estar submetida”.

Cumpre esclarecer que, hoje, o IDS é formado a partir de variáveis selecionadas

para quatro  eixos estruturantes  do  sistema de proteção social  brasileiro,  que são

resultado  de  um  agrupamento  de  políticas  existentes,  segundo  uma classificação

possível  para  as  modalidades  de  intervenção  social,  e  contempla  políticas  com

objetivos, origens e motivações minimamente semelhantes, a saber:

a) trabalho e emprego, composto pela participação formal no mercado de trabalho e
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pelas políticas de caráter contributivo;

b) assistência social e combate à pobreza, o qual agrega as políticas que objetivam

fornecer  aos cidadãos  insumos  que lhes  possibilitem viver  com mais  dignidade e

romper com o ciclo intergeracional de pobreza - nele, estima-se que as pessoas que

recebem algum benefício governamental estão sujeitas a menos desproteção do que

aquelas que não recebem;

c) direitos incondicionais de cidadania social,  que reúne as políticas de saúde e

educação;

d)  infraestrutura  social,  onde  estão  as  políticas  de  habitação,  saneamento  e

transporte  urbano,  que  historicamente  não  foram  incorporadas  ao  sistema  de

proteção social brasileiro.

Percebe-se,  diante  dessa  estruturação,  que  a  inclusão  do  acesso  à  Justiça,  a

princípio com base na presença da Defensoria Pública na localidade conforme sugere

a  proposta  em  comento,  como  um  novo  elemento  em  algum  desses  eixos  já

integrantes  do  IDS  talvez  desvirtuasse  a  natureza  deles.  Daí  propõe-se  o

desenvolvimento de uma análise pormenorizada acerca da possibilidade de inclusão

de um novo eixo no referido índice, o que se daria por meio de solicitação à Sedese.

Vale pontuar que a incorporação desse novo eixo “acesso à Justiça” ao IDS -  ou

mesmo como um  novo índice  a  ser  desenvolvido  –  abre  ainda a  perspectiva  de

inclusão de outros indicadores no futuro, tais como o número de Juízes por habitantes

por  comarca  (dado já  disponível  no  Índice  Mineiro  de  Responsabilidade Social  –

IMRS  –,  da  Fundação  João  Pinheiro)  e  dados  sobre  mediação,  arbitragem,

conciliação e juizados especiais, entre outros.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento.

Conclusão

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

1.521/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Sebastião Costa, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.521/2011, resultante do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,  realizado

pela  ALMG  em  setembro  e  outubro  de  2011,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese -

solicitando a providência de se proceder à elaboração de estudos pormenorizados, no

âmbito  do  Observatório  de  Desenvolvimento  Social,  sobre  a  possibilidade  de

desenvolvimento de um novo índice social ou a possibilidade de inclusão de um novo

eixo  no  Índice  de  Desproteção  Social  -  IDS  -  denominado  “acesso  à  Justiça”,

contendo, em especial, o indicador “presença da Defensoria Pública na localidade” e

outros,  tais  como,  por  exemplo,  o  número  de  Juízes  por  habitantes  por  comarca

(dado  já  disponível  no  Índice  Mineiro  de  Responsabilidade  Social  -  IMRS  -,  da

Fundação João Pinheiro), além de dados sobre mediação, arbitragem, conciliação e

juizados especiais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.522/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.522/2011,  que  tem  como  proponentes  o

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e o Sr.  Bruno Pereira de Mello, do

Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais

- Consea-MG -, e outros, sugere alteração do Programa 25 - Cultivar, Nutrir e Educar

- do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG  -  2012-2015, para aplicação

dos  dispositivos  da  Lei  Federal  nº  11.947,  de  2009,  com  acompanhamento  pelo

Conselho de Alimentação Escolar - CAE - e pelo Consea-MG.

A proposta foi apresentada no Seminário Legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão tem por objetivo assegurar o cumprimento da Lei Federal nº

11.947,  de  2009,  que  dispõe  sobre  o  atendimento  da  alimentação  escolar  e  do

Programa Dinheiro Direto  na Escola aos  alunos  da  educação básica e dá  outras

providências.  Em  especial,  pleiteia-se  a  efetivação  do  dispositivo  que  prevê  a

utilização de,  no  mínimo,  30% dos  recursos  repassados  pelo  Fundo Nacional  de

Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE  -,  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de

Educação Escolar -  PNAE -,  na aquisição de gêneros alimentícios de agricultores

familiares em todos os Municípios mineiros e questiona-se a ordem estabelecida para

a  execução  das  metas  física  e  financeira  da  Ação  1218  -  Fortalecimento  da

Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar –, entre os anos 2012 e 2015.

No PPAG 2012-2015, foi criado o Programa 025 - Cultivar, Nutrir e Educar - com o

objetivo de garantir o direito humano à alimentação saudável, adequada e solidária,

contemplando o binômio educação-alimentação para os alunos das escolas públicas

estaduais de educação básica, potencializando a alimentação escolar, fortalecendo a

agricultura familiar  e promovendo a educação alimentar  e nutricional.  O programa

conta com três ações, sendo uma voltada para a melhoria dos hábitos alimentares,

uma  voltada  para  a  capacitação  dos  agricultores  familiares  para  atenderem  aos

requisitos do fornecimento de alimentos para a alimentação escolar e uma destinada

ao provimento dessa alimentação.

Como se  observa,  o  programa já  se  enquadra  no  previsto  pela  Lei  Federal  nº

11.947,  de  2009,  apesar  de  não fazer  menção explícita  à norma.  Tendo isso em

conta, propomos uma emenda ao PPAG alterando os objetivos do programa para

conter tal citação.

No  que  se  refere  especificamente  à  Ação  1218,  cuja  finalidade  é  fortalecer  a

agricultura  familiar,  qualificando  e  tornando  aptos  os  agricultores  familiares  e  os

estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte  para  o  fornecimento  de

alimentos aos mercados institucionais, verifica-se que as metas físicas e financeiras

são planejadas  de modo crescente  entre os  anos de 2012 e 2015,  sendo pouco
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expressivas para o ano de 2012. Isso se deveria,  segundo relata a Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, à implantação de um projeto piloto, no

próximo ano, nas regiões Norte de Minas, Mata e Rio Doce.

Contudo, tendo em vista a importância dessa ação para estudantes e agricultores,

consideramos  pertinente  a  incorporação  da  região  do  Jequitinhonha/Mucuri  no

referido  projeto piloto  de 2012,  e a revisão de metas físicas e financeiras para o

âmbito estadual, para os anos de 2013 a 2015, conforme emenda anexa.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.522/2011 na forma de emendas aos Projetos de Lei nos 2.520 e 2.521/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 025 - Cultivar, Nutrir e Educar

Mudança de Objetivo:

Para:  Garantir  o  direito  humano  à  alimentação  saudável,  adequada e  solidária,

contemplando o binômio educação-alimentação para os alunos das escolas públicas

estaduais de educação básica, potencializando a alimentação escolar, fortalecendo a

agricultura familiar e promovendo a educação alimentar e nutricional, observada a Lei

Federal nº 11.947, de 2009.

Justificação: O objetivo desta emenda é tornar explícita a relação entre o Programa

025 - Cultivar, Nutrir e Educar - e a Lei Federal nº 11.947, de 2009, que dispõe sobre

o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos

alunos da educação básica e dá outras providências. Com isso, pretende-se garantir,

entre outras coisas, a utilização de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos recursos

repassados pelo  Fundo Nacional  de  Desenvolvimento da Educação -  FNDE -,  no
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âmbito  do  Programa  Nacional  de  Educação  Escolar  -  PNAE  -  na  aquisição  de

gêneros alimentícios de agricultores familiares.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 025 - Cultivar, nutrir e educar -

Ação: 1218 - Fortalecimento da agricultura familiar para o abastecimento alimentar

Mudança de Regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 500.000,00

Justificação: Esta emenda visa incluir a região do Jequitinhonha/Mucuri no âmbito

do  projeto-piloto  da  Ação  1218,  previsto  para  2012.  Além  disso,  promove  a

redistribuição do montante plurianual de metas físicas e financeiras, com o objetivo de

fortalecer o programa em sua implantação.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO  Beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Ação: Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 500.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$ 500.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.523/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.523/2011, proveniente do seminário legislativo
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“Pobreza e desigualdade”, sugere a implantação de núcleos itinerantes da Defensoria

Pública  para  atender  comunidades  rurais  e  tradicionais,  em  especial  os

assentamentos  e  acampamentos de  trabalhadores rurais  sem terra,  e de  núcleos

especializados  da  Defensoria  Pública,  destinados  ao  atendimento  de  grupos

vulneráveis,  como mulheres  em situação de violência  doméstica,  idosos,  pessoas

com deficiência, minorias étnicas, entre outros, bem como a instalação de Núcleos de

Defesa da Mulher - Nudem - em certas regiões do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  seis  sugestões  que

abordavam  temas  semelhantes,  visa  à  melhor  estruturação  dos  núcleos  da

Defensoria Pública no Estado voltados para uma assistência mais especializada aos

hipossuficientes.  Essas  sugestões  foram  coletadas  nos  encontros  regionais  do

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, promovido pela ALMG entre os dias

5/9 e 24/10/2011, e, mediante análise, conclui-se que todas incidem sobre a Ação

1099 - Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -, do Programa

726 -  Acesso à  Justiça -,  do  PPAG 2012-2015.  Elas  solicitam especificamente:  a

implantação  de  núcleos  itinerantes  da  Defensoria  Pública  que  tenham  como

atribuição atender comunidades rurais e tradicionais, em especial os assentamentos

e  acampamentos  de  trabalhadores  rurais  sem  terra;  a  implantação  de  núcleos

especializados  destinados  ao  atendimento  de  grupos  vulneráveis  (mulheres  em

situação de violência doméstica, idosos, pessoas com deficiência, minorias étnicas,

entre  outros);  e  a  instalação  de  Núcleos  de  Defesa  da  Mulher  -  Nudem  -,  com

coordenação da Defensoria Pública e compostos de equipe multidisciplinar, sobretudo

assistentes sociais e psicólogos, na Comarca de Patos de Minas, em Sete Lagoas e

região, em Divinópolis, na região Centro-Oeste e em toda região do Triângulo Mineiro.

As demandas por uma melhor estruturação da Defensoria Pública em Minas Gerais

têm  sido  uma  constante  nos  eventos  promovidos  pela  ALMG,  os  quais  sempre

contam com a presença e a participação ativa de representantes da instituição. Em

geral, tais demandas incidem sobre o preenchimento de todos os cargos já previstos
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em  lei,  mediante  a  realização  de  concursos  públicos,  e  sobre  uma  estruturação

adequada do órgão, com equipe administrativa e suporte multidisciplinar (como, por

exemplo, de profissionais da área da assistência social  e da psicologia).  No caso

específico  da  proposição em  comento,  evidencia-se  a  ênfase nos núcleos,  sejam

especializados  ou  itinerantes,  visando  à  assistência  a  públicos  específicos  e

historicamente  marginalizados,  ressaltando-se  que  as  sugestões  nela  contidas

surgiram em seminário promovido pela ALMG com o intuito de debater o combate à

pobreza e a redução das desigualdades em Minas Gerais.

Entende-se  tratar  de  demanda  procedente,  por  seu  manifesto  interesse  social,

legitimidade política e amparo legal. Afinal, os arts. VII e XXI da Declaração Universal

dos Direitos Humanos proclamam que “todos são iguais perante a lei e têm direito,

sem nenhuma distinção, a igual proteção” e que “todo ser humano tem igual direito de

acesso ao serviço público do seu país”. Ora, o direito à justiça pública como serviço

universal  é  o  mínimo  das  garantias  à  igualdade  perante  a  lei  e  à  proteção  dos

cidadãos.

Eis por que a Constituição Federal de 1988 afirma, no art. 5o, LXXIV: o Estado tem

o dever  de  prestar  “assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem

insuficiência  de  recursos”.  Para  tentar  romper  a  barreira  censitária  efetivamente

existente  na  sociedade  brasileira  para  o  exercício  dos  direitos,  desdobrou  esse

enunciado  formal  na  criação  da  Defensoria  Pública:  o  art.  134  a  define  como

“instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação

jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”.

Restou aos  Estados organizarem suas Defensoria  Públicas,  o que,  no caso de

Minas  Gerais,  ocorreu  em  sua  Constituição  Estadual,  de  1989,  na  Seção  IV,

Subseção II. O art. 130 é taxativo ao frisar a universalidade dos serviços, para além

de conjunturas e governos singulares,  fechando todas as brechas para quaisquer

relativizações e evasivas: “É obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública em

todas as comarcas”. A Lei Complementar no 65, de 2003, que organiza a Defensoria

Pública  do  Estado,  repete  o  dever,  como  que  para  explicitá-lo  ainda  mais:  “É

obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado”.

No entanto,  os  dados revelam uma realidade bastante distinta do que dispõe e
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pretende o texto da lei. Afinal, mapa apresentado pela Defensoria Pública de Minas

Gerais, em debate público realizado em 14/5/2010 nesta Casa, destaca que, das 298

Comarcas do Estado, apenas 110 estavam, naquela data, providas com pelo menos

um Defensor Público e, mesmo nelas, havia insuficiência nesse quadro.

Diante disso, opina-se que a proposta em tela deva ser acolhida, inclusive porque a

ampliação  da  presença  da  Defensoria  Pública  é  um  poderoso  instrumento  para

desafogar  o  Judiciário,  facilitando  a  resolução de  inúmeros  processos  com  maior

agilidade e evita, também, a irracionalidade dos gastos com advogados dativos, cujas

remunerações têm passado por longos litígios que imobilizam Procuradores e que,

invariavelmente,  geram  sentenças  desfavoráveis  ao  Estado,  onerando  os  cofres

públicos.

No  entanto,  algumas  particularidades  devem  ser  observadas  de  modo  a

encaminhá-la de forma adequada, a começar da legislação que versa sobre a criação

de núcleos da Defensoria Pública, a já citada Lei Complementar nº 65, de 2003, que

estabelece, no § 3° do art. 44, o seguinte: “A cria ção, a modificação e a extinção dos

Núcleos serão fixadas mediante proposta do Defensor Público Coordenador aprovada

pelo Defensor Público Geral.”. Assim sendo, sugere-se o envio de requerimento aos

ocupantes  desses  cargos  solicitando  tal  providência  quanto  aos  núcleos

especificados na proposta em análise, ressaltando-se inclusive as alterações a seguir

explicitadas sobre a ampliação de recursos na Ação 1099 do PPAG 2012-2015, bem

como a especificação da destinação desses recursos na Lei Orçamentária Anual -

LOA - para 2012.

No que toca aos recursos que favoreceriam a implantação dos núcleos itinerantes

(que tenham como atribuição atender comunidades rurais e tradicionais, em especial

os assentamentos e acampamentos de trabalhadores rurais sem terra), opina-se pela

alteração da meta financeira da Ação 1099 - Implantação de Núcleos de Assistência

Jurídica Especializada -, do Programa 726 - Acesso à Justiça -, do PPAG 2012-2015,

e, como dito acima, pela especificação da destinação desses recursos na LOA, para

o exercício 2012.

Quanto aos núcleos especializados (voltados para a assistência  a mulheres em

situação de violência doméstica, idosos, pessoas com deficiência, minorias étnicas,



2283
____________________________________________________________________________

entre outros), esses poderão ser financeiramente viabilizados por meio de convênios

com a União, assim como o são os criminais,  informação que também se sugere

constar do já mencionado requerimento.

Cumpre, por fim, dizer que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.534/2011 solicitava

a instalação de um Nudem na Comarca de Governador Valadares, com equipamentos

e  mobiliário  adequados  e  equipe  técnica  multidisciplinar  capacitada  para  o

atendimento,  como parte  integrante  da  demanda  pelo  fortalecimento  da  rede  de

proteção à mulher vítima de violência e em situação de risco social,  por meio de

equipamentos públicos especializados. Considera-se cabível incluir tal demanda na

proposição sob análise, por ser ela semelhante a outras aqui contidas.

Em face desses esclarecimentos, opinamos pelo acolhimento da proposta em tela

na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG

2012-2015,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que estima as  receitas  e  fixa  as

despesas  do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012, e de

requerimento.

Conclusão

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

1.523/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 726 - Acesso à Justiça

Ação: 1099 - Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 726 - Acesso à Justiça

Ação: 1099 - Implantação de núcleos de assistência jurídica especializada



2284
____________________________________________________________________________

Valor (R$): 100.000,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Ação: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada - Criação e

Implantação  de  Núcleos  Itinerantes  da  Defensoria  Publica  Que  Tenham  Como

Atribuição  Atender  Comunidades  Rurais  e  Tradicionais,  em  Especial  os

Assentamentos e Acampamentos de Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar Valor: R$ 100.000,00

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.523/2011, proveniente do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, realizado

pela  ALMG  em  setembro  e  outubro  de  2011,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado ofício  ao  Defensor  Público Coordenador  e ao  Defensor

Público Geral,  solicitando a providência de, nos termos do § 3° do art.  44 da Lei

Complementar  nº  65,  de  2003,  implantarem-se:  núcleos  itinerantes  da  Defensoria

Pública,  para  atender  comunidades  rurais  e  tradicionais,  em  especial  os

assentamentos  e  acampamentos  de  trabalhadores  rurais  sem  terra  no  Estado;

núcleos especializados da Defensoria Pública, destinados ao atendimento de grupos

vulneráveis,  como mulheres  em situação de violência  doméstica,  idosos,  pessoas

com deficiência, minorias étnicas, entre outros, em particular Núcleos de Defesa da

Mulher - Nudem -, com coordenação da Defensoria Pública e compostos por equipe

multidisciplinar, sobretudo assistentes sociais e psicólogos, na Comarca de Patos de

Minas,  na  Comarca  de  Governador  Valadares,  em  Sete  Lagoas  e  região,  em
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Divinópolis, na região Centro-Oeste e em toda a região do Triângulo Mineiro.

Requer,  ainda,  seja informado às autoridades  destinatárias  que:  foi  apresentada

emenda  com  vistas  a  alterar  a  meta  financeira  da  Ação  1099  -  Implantação  de

Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -, do Programa 726 - Acesso à Justiça

-, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG – 2012-2015, com aporte de

mais recursos; foi apresentada emenda com o objetivo de especificar a destinação

desses  recursos  na  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA  -,  exercício  2012,  para  a

implantação  de  núcleos  itinerantes  da  Defensoria  Pública  no  Estado;  os  núcleos

especializados poderão ser financeiramente viabilizados por meio de convênios com

a União, assim como o são os criminais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.524/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.524/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e outros, sugere alteração da Ação 4152 - Apoio à Agricultura Familiar -

do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG -  2012-2015, para estímulo às

cadeias  produtivas  rurais  e  para  implementação  de  programas  de  treinamento,

financiamento e escoamento da produção de alimentos orgânicos e agroecológicos e

de incentivo ao conhecimento da agricultura tradicional.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

No decorrer do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, foram debatidas e

priorizadas diversas propostas de incentivo às cadeias produtivas rurais vinculadas à

agricultura familiar, incluídas as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas.
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Entre as estratégias destacadas, encontram-se a manutenção das estradas vicinais, a

construção de unidades coletivas de beneficiamento de produtos agrícolas, estímulo

ao  cooperativismo  assim  como  inclusão  produtiva  em  regiões  com  expressiva

migração laboral sazonal.

Por se tratar de propostas de âmbito geral, em parte já atendidas nas ações da

Rede de Desenvolvimento Rural, acreditamos que a melhor posição a ser tomada é

dar ciência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -

dessas  propostas,  de  modo  que  ela  possa  reorientar  as  prioridades  de  seu

planejamento  para  execução  das  políticas  públicas.  Dessa  forma,  opinamos  pelo

acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento.

Conclusão

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

1.524/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Sebastião Costa, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.524/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios ao Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da Empresa de Assistência

Técnica  e  Extensão Rural  do  Estado de Minas Gerais  -  Emater-MG -  solicitando

estudos sobre possíveis formas de estimular as cadeias produtivas rurais, priorizando

a agricultura familiar,  inclusive  de povos e comunidades tradicionais,  por  meio de

apoio privilegiado ao modo agroecológico de produção; permissão de livre trânsito

dos  veículos  de  transporte  de  carga  de  agricultores  familiares  nos  pedágios

instalados  nas  rodovias  estaduais,  visando  facilitar  o  escoamento  da  produção  e

reduzir  o  custo  para  o  consumidor  final;  viabilização de infraestrutura  coletiva  de

beneficiamento e incremento de valor dos produtos; desenvolvimento da logística de

acesso  aos  mercados  consumidores;  ações  voltadas  especificamente  para  os
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agricultores  que migram para  trabalhar no corte da cana-de-açúcar;  promoção da

pecuária  sustentável,  com  apoio  à  pesquisa  e  à  capacitação  dos  agricultores

familiares em técnicas sustentáveis de manejo; incentivo a criação de cooperativas.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.525/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.525/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alteração da Ação 4640 - Consolidação e Aprimoramento do

Sistema Estadual de Direitos Humanos - Abrigo - Acolhimento Provisório, do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para ampliação do número

de instituições de acolhimento transitório de mulheres, crianças, adolescentes, idosos

e  pessoas  com  deficiência,  vítimas  de  violência,  em  situação  de  risco  e

vulnerabilidade,  e  para  implantação  de  metodologia  e  sistema  integrado  de

atendimento  a  crianças  e  adolescentes  inseridos  em  programas  de  acolhimento

institucional.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela sugere alterar a Ação 4640 - Consolidação e Aprimoramento

do Sistema Estadual de Direitos Humanos - Abrigo - Acolhimento Provisório, do PPAG

2012-2015,  com  o  objetivo  de  ampliar  o  número  de  instituições  de  acolhimento

transitório de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência,

vitimados por violência e em situação de risco e vulnerabilidade. Pretende, também,

implantar  uma metodologia  e  um sistema integrado  de atendimento  a  crianças  e

adolescentes inseridos em programas de acolhimento institucional.

Apesar  dos  resultados  positivos  trazidos  pelas  políticas  públicas  direcionadas  a

pessoas em situação de vulnerabilidade e não obstante a melhoria das condições de

vida da população em face da mobilidade social assistida no País nos últimos anos,

ainda é patente a existência de um enorme contingente populacional em situação de
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vulnerabilidade ou de risco social, que requer a atenção efetiva do Estado, sobretudo

com relação à população de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com

deficiência, em especial, quando vitimadas por violência.

Trata-se  de  um  universo  humano  cujas  peculiaridades  requerem  tratamento

diferenciado,  feito  por  um  corpo  técnico  com  especialização  interdisciplinar  e

metodologias de acolhimento próprias, capazes de resguardar e, por vezes, restaurar

a  integridade de pessoas  em condição de vulnerabilidade,  sobretudo de  crianças

quando  em  processo  de  reintegração  social,  seja  na  família  de  origem,  seja  na

substituta. Em contrapartida, há que se lembrar a obrigatoriedade da implementação

de  política  pública  específica  visando,  com  absoluta  prioridade,  à  garantia  e  à

efetivação do direito à convivência familiar e comunitária a crianças, adolescentes e

jovens, nos termos do art. 277 da Constituição da República e do art. 4º do Estatuto

da Criança e do Adolescente.

Entendemos que a proposição em tela foi atendida na Proposta de Ação Legislativa

nº  1.534/2011,  a  qual  resultou  da  aglutinação  de  várias  sugestões  que  guardam

relação com a Ação 4640. Assim, o atendimento ao pleito ora analisado dar-se-á no

âmbito da Proposta de Ação Legislativa nº 1.534/2011, com especificação de recursos

na Ação 4640 com vistas a desenvolver uma metodologia e um sistema integrado de

atendimento  a  crianças  e  adolescentes  inseridos  em  programas  de  acolhimento

institucional,  bem  como  na  forma  de  requerimentos  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social.

Conclusão

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

1.525/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.526/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.526/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  de  Mariana  de  Resende  Franco,  do  Colegiado  dos  Gestores
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Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais - Cogemas -, e outros,

sugere alteração da Ação 4234 -  Cofinanciamento  de Serviços e  Benefícios  para

Municípios  na  Execução  de  Proteção  Básica  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para ampliar meta financeira de modo a garantir

investimento em infraestrutura de Centros de Referência de Assistência Social - Cras

-, restaurando a ação como estruturadora do Sistema Único de Assistência Social -

Suas  -,  garantindo  recursos  para  implantação,  implementação,  apoio  técnico  e

custeio de mais Cras em todos os Municípios mineiros, inclusive em comunidades

indígenas, e para aquisição de veículos para os Cras e para os Conselhos Tutelares a

fim de desenvolver  a busca ativa, aprimorando os mecanismos de identificação e

localização das famílias situadas abaixo da linha da pobreza, em especial na região

do Vale do Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise, resultante da aglutinação de sugestões que tratavam de

temas semelhantes, sugere alterações na Ação 4234 - Cofinanciamento de Serviços

e Benefícios para Municípios na Execução da Proteção Social Básica -, do Programa

151 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -, ampliando seu objetivo

para possibilitar  a estruturação dos Centros de Referência de Assistência Social  -

Cras - com a aquisição de material permanente e veículos, e ampliando suas metas

físicas e financeiras de modo a possibilitar investimentos na melhoria de infraestrutura

e a implantação de novas unidades de Cras.

A política de assistência social configura-se como política de proteção social, não

contributiva, de responsabilidade do Estado. Ela visa prover famílias e grupos sociais

específicos das seguranças de sobrevivência, de acolhida e de convivência familiar e

comunitária, por meio de serviços e benefícios hierarquizados em proteção básica e
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especial.

Os serviços de proteção social  básica visam a prevenir  situações de risco e se

destinam a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em razão de

pobreza monetária, exclusão no acesso a bens e serviços de cidadania, fragilidade de

vínculos familiares e comunitários, privações e desvantagens resultantes do ciclo de

vida ou de alguma deficiência,  entre outros.  Trata-se,  pois,  da oferta de serviços,

programas,  projetos  e  benefícios  -  continuados  e  eventuais  -  de  acolhimento,

convivência  e  socialização,  além  de  ações  relativas  ao  desenvolvimento  de

potencialidades,  à  aquisição  de  competências  e  ao  fortalecimento  dos  vínculos

familiares  e  comunitários.  São  exemplos  de  ações  no  campo  da  proteção  social

básica aquelas destinadas à atenção integral  às famílias, à inclusão produtiva, ao

enfrentamento da pobreza, à promoção da convivência entre idosos, à proteção e à

promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Norma Operacional Básica

do Suas determina que esses serviços sejam providos em nível local, por todos os

Municípios, por meio dos Cras, unidades públicas básicas de assistência social, e,

ainda, por meio de entidades e organizações socioassistenciais, articuladas em rede.

De  acordo  com  as  diretrizes  da  descentralização  e  em  consonância  com  o

pressuposto do cofinanciamento, a rede de atendimento socioassistencial deve contar

com  a  previsão  de  recursos  das  três  esferas  de  governo,  em  razão  da

corresponsabilidade que perpassa a provisão dos serviços de proteção social.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, até

maio  do  corrente  ano,  Minas  Gerais  contava  1.083  Cras  em  funcionamento,

recebendo cofinanciamento federal para 1.002 deles. Em muitos Municípios, esses

equipamentos  funcionam  em  espaços  físicos  pouco  adequados  e  com  estrutura

insuficiente, comprometendo a qualidade dos serviços prestados. Dotar os Cras de

capacidade de fazer busca ativa, principalmente em Municípios com grande extensão

rural  e  com comunidades  tradicionais  é  essencial  para  garantir  a  proteção social

pretendida pela política de assistência social. Entendemos, assim, que as demandas

por melhoria da estrutura física e por aquisição de equipamentos e veículos para os

Cras são pertinente devem ser atendidas, inclusive, com alteração da finalidade da

ação.
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A demanda por  aquisição de veículos e melhoria de infraestrutura dos Cras,  tal

como  apresentada,  abrange  também  os  Conselhos  Tutelares.  Em  razão  da

importância das atividades desses conselhos para a promoção e a defesa dos direitos

da criança e do adolescente, entendemos que a demanda deva ser atendida por meio

da restauração da Ação 2005 -  Apoio à estruturação dos Conselhos Municipais  e

Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Entendemos, ainda, que a Ação 4234 - Cofinanciamento de serviços e benefícios

para Municípios na execução de proteção básica - é central para a consolidação do

Suas no Estado. Concordamos, por isso, com a proposta de que essa ação passe a

compor o Programa Estruturador 011 - Assistência Social e Direitos Humanos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.526/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 e 2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 151 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -

Ação:  4234  -  Cofinanciamento  de  serviços  e  benefícios  para  municípios  na

execução de proteção básica

Mudança de Finalidade:

Para: Repassar recursos nas modalidades fundo a fundo (manutenção) e convênio

(construção/reforma,  aquisição  de  veículos  e  equipamentos,  e  benefícios

eventuais/emergenciais) para municípios nas ações de proteção social básica.

Transferência da Ação para o Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 1.000.000,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos

Ação: .... - Apoio à estruturação dos conselhos tutelares e municipais dos direitos da

criança e do adolescente

Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Finalidade:  Apoiar  a  estruturação  dos  conselhos  tutelares  e  municipais,

possibilitando melhor desempenho de suas atribuições.

Produto: Conselho Apoiado

Unidade de Medida: Conselho

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 700.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Ação: Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de

Proteção  Básica  -  Aquisição  de  Veículos  e  Equipamentos  para  os  Centros  de

Referência de Assistência Social

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução:
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UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A classificar Valor: R$ 1.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.527/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.527/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza e  desigualdade”  e também de autoria  da  Sra.  Kátia  Ferraz  Ferreira,  do

Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, e outros, encaminha proposta de

alteração  da  Ação  1391  -  Operacionalização  de  CVTs  e  Telecentros  do  PPAG

2012/2015, modificando a finalidade.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela visa buscar a erradicação da exclusão digital,

por meio da expansão e fortalecimento dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs

- e Telecentros, utilizados, inclusive, para a capacitação em tecnologia de alimentos,

bem como por meio da inclusão de espaços de convivência digital  na política de

direitos humanos, para atendimento à população idosa.

Conforme destacam os proponentes, a tecnologia de alimentos vem contribuindo

para o desenvolvimento de produtos e processos e pode viabilizar a melhoria do nível

de  qualidade  nutricional  se  os  procedimentos  de  manufatura  forem  adequados  à

promoção  da  saúde.  No  que  se  refere  aos  idosos,  os  proponentes  relatam  que

iniciativa semelhante à demandada foi iniciada em 2009 na Biblioteca Pública Luís de

Bessa, em Belo Horizonte, com sucesso, registrando extensa lista de espera.

Os CVTs estão presentes em diversas cidades no interior, sendo um local adequado

para  potencialmente,  e  respeitadas  as  vocações  de  cada  região,  atender  às
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demandas apresentadas. Assim, acolhemos a proposta na forma de requerimentos

dirigidos à  Secretarias  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  e de

Desenvolvimento Social.

Conclusão

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

1.527/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.527/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e pela

Sra. Kátia Ferraz Ferreira, do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, solicitando efetuar estudo de viabilidade para

utilização  dos  Centros  Vocacionais  Tecnológicos  -  CVTs  -  como  locais  de

disseminação  de  conhecimento  em  tecnologia  de  alimentos,  em  parceria  com  a

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  com  o  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Requer, ainda, que seja solicitado o estudo

de  utilização  dos  CVTs  para  instalação  de  centros  de  convivência  digital  para  a

população  idosa,  em  parceria  com  a  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.527/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e pela

Sra. Kátia Ferraz Ferreira, do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, requer
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a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Social,  solicitando  efetuar  estudo  de  viabilidade,  por  meio  da

Subsecretaria de Direitos Humanos, para instalação de centros de convivência digital

para a população idosa nos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs -, em parceria

com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.528/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.528/2011, apresentada no seminário legislativo

“Pobreza e  desigualdade”,  encaminha sugestão  de alteração do  Programa 161  –

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio – do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2012-2015, com o objetivo de ampliar a prestação de

serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater – desonerando os Municípios

do  cofinanciamento,  por  meio  do  crescimento  do  quadro  de  pessoal  concursado,

priorizando o atendimento à agricultura familiar, e de assistência técnica diferenciada

para  povos  e  comunidades  tradicionais,  quilombolas  e  indígenas,  com  foco  na

agroecologia, no associativismo, no cooperativismo, na qualificação e planejamento

da produção, da cadeia produtiva e prestação de serviços.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

No decorrer do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, a necessidade de

ampliação das políticas públicas de assistência técnica foi uma das questões mais

recorrentes  nas  discussões  do  grupo  incumbido  do  tema  “Trabalho  e  Inclusão

Produtiva”.  Nas  discussões  realizadas,  apontaram-se  problemas  referentes  ao

modelo de assistência técnica, tendo em vista que a Empresa de Assistência Técnica

e  Extensão Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Emater-MG –,  responsável  pela

assistência  pública  à  agricultura  familiar,  praticamente  se  articula  apenas  para  a

prestação  de  assistência  técnica  a  assentamentos  rurais  de  reforma  agrária,
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mediante  repasses  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  ou  se  vincula  a

prefeituras mediante contrapartida. Dessa forma, o modelo continua afastado de seu

propósito basilar, de assistência pública gratuita e de qualidade a todos os produtores

familiares.

Durante o processo de discussão do PPAG 2012-2015, observou-se também uma

significativa redução do programa Minas Sem Fome, um dos programas basilares

executados pela Emater. O programa também deixou de ser estruturador, passando a

associado. Inobstante, observa-se que, para atingir o modelo de assistência técnica

proposto  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  é  necessário

primeiramente ampliar o quadro de pessoal da Emater, para que ela preste o serviço

essencial de assistência técnica.

Dessa forma, opinamos pela apresentação de dois requerimentos. O primeiro, a ser

enviado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, à Secretaria

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa – e à Emater, solicita

estudos  para  avaliar  a  necessidade  de  incremento  no  quadro  de  pessoal  para  a

promoção de Ater no Estado, por meio da realização de concurso público. O segundo

requerimento,  direcionado  à  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,

sugere a realização de audiência pública, com vistas a debater o modelo de Ater

adotado pelo Estado e alternativas para atendimento pleno aos agricultores familiares

de Minas Gerais.

Conclusão

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

1.528/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.528/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos termos regimentais,  sejam enviados ofícios ao Secretário  de Estado de
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Planejamento  e  Gestão,  ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento e ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Emater-MG  –,  solicitando  estudo  que  avalie  a

necessidade  de  incremento  no  quadro  de  pessoal  para  a  promoção  de  Ater  no

Estado, por meio de realização de concurso público.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo a proposta oriunda do seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

sugerindo a realização de audiência pública, com vistas a debater o modelo de Ater

adotado pelo Estado e alternativas para atendimento pleno aos agricultores familiares

do Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.529/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.529/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  de  Mariana  de  Resende  Franco,  do  Colegiado  dos  Gestores

Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais - Cogemas -, e outros,

sugere alteração da Ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços para Municípios na

Execução  de Proteção  Especial  –  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG - 2012-2015, alterando a finalidade para "Repassar recursos nas modalidades

fundo  a  fundo  e  convênio  para  Municípios  e  entidades  nas  ações  de  proteção

especial,  e  para implantação,  pelo próprio Estado,  dos serviços regionalizados de

Proteção Social Especial" e ampliando as metas física e financeira.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em
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audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  várias  sugestões  que

apresentavam temas semelhantes, sugere alteração na Ação 4236 - Cofinanciamento

de serviços para Municípios na execução de proteção especial -, do Programa 151 -

Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -, com os objetivos de alterar a

finalidade  da  ação  e  de  ampliar  a  meta  financeira  da  ação  para  investir  na

estruturação dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - Creas

-,  inclusive  com  a  aquisição  de  material  permanente,  bem  como  de  ampliar  as

unidades dos Creas no Estado.

Entre  as  propostas  aglutinadas,  está  demanda  por  garantia  de  recursos  para

implantação de equipe social de abordagem de rua e central de informação para os

207 Municípios com Creas implantado, e para melhoria e adequação das instituições

de longa permanência para idoso, especialmente na região central.

De  acordo  com  a  Política  Nacional  de  Assistência  Social  –  PNAS-2004  –,  a

proteção  social  especial  destina-se  a  pessoas  e  grupos  que  se  encontram  em

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos

ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Trata-se

da oferta de serviços, programas e projetos de proteção e de promoção social, com

ações  de  média  e  alta  complexidades.  A  proteção  social  especial  de  média

complexidade destina-se às pessoas e aos grupos que tiveram seus direitos violados,

mas mantêm vínculos familiares e comunitários. Ela se efetiva por meio de serviços

de orientação e apoio sociofamiliar, de abordagem de rua, de cuidados domiciliares,

de medidas socioeducativas de meio aberto, entre outros, ofertados nos Centros de

Referência Especializado de Assistência Social – Creas. A proteção social  de alta

complexidade, por sua vez, destina-se às pessoas com direitos violados e vínculos
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familiares  e  comunitários  rompidos,  o  que  exige  proteção  integral  por  meio  da

institucionalização,  com  garantia  de  moradia,  alimentação,  trabalho  protegido  e

abrigo, para proteção quanto a situações de ameaça e de violação de direitos.

A  população  de  rua  pode  ser  caracterizada  como  um  grupo  populacional

heterogêneo que tem em comum a pobreza, a quebra ou a interrupção dos vínculos

familiares, a vivência de um processo de desfiliação social pela ausência de trabalho

e das proteções socais a ele vinculadas e a ausência de uma moradia convencional,

substituída  naturalmente  pelo  espaço  da  rua.  A  obrigatoriedade  de  inclusão  da

atenção a essa população na política de assistência social está prevista, desde 2005,

por força da Lei Federal nº 11.258, de 30/12/2005, que alterou a Lei  Orgânica de

Assistência Social - Loas. Ainda no âmbito federal, foi aprovada, em 2009, a Política

Nacional para Inclusão da População em Situação de Rua, por meio do Decreto nº

7.053, de 23/12/2009, que prevê a responsabilidade do poder público na elaboração e

no financiamento dessa política. Em Minas Gerais, encontra-se em tramitação nesta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 767/2011, que institui  a política estadual para

população em situação de rua.

O  serviço  de  abordagem  social  e  o  serviço  especializado  para  população  em

situação  de  rua  estão  descritos  na  Tipificação  Nacional  dos  Serviços

Socioassistenciais  como vinculados à proteção social  de média complexidade.  No

âmbito do PPAG, estão inseridos na Ação 4236 - Cofinanciamento de serviços para

Municípios na execução de proteção especial. Entendemos, assim que a ampliação

das metas físicas e financeiras nessa ação atende às demandas de implantação do

Creas-Pop e de contratação de equipe de abordagem para a população em situação

de rua constantes na proposta em análise.

Sobre a atuação direta do Estado na implantação de serviços regionais, é preciso

considerar que, em Minas Gerais, cerca de 80% dos Municípios tem população de até

20 mil habitantes. Os pequenos Municípios nem sempre apresentam demandas que

justificam a implantação de Creas, o que, por si, justificaria a estruturação de serviços

regionalizados.  De  acordo  com  a  Norma  Operacional  Básica  do  Suas,  é

responsabilidade do Estado coordenar, regular e cofinanciar a estruturação de ações

regionalizadas na proteção especial  de média e alta complexidades. Entendemos,
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assim, pertinente a alteração da finalidade da ação para explicitar a necessidade de

implantar serviços regionais diretamente pelo Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.529/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 e 2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Jayro Lessa - Bosco.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 151 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -

Ação:  4236  -  Cofinanciamento  de  serviços  para  municípios  na  execução  de

proteção especial

Mudança de Finalidade:

Para:  Repassar  recursos  nas  modalidades  fundo  a  fundo  e  convênio  para

municípios e entidades nas ações de proteção social especial e organizar a oferta de

serviços regionalizados de proteção social especial, de média e alta complexidade, no

âmbito do Suas.

Transferência da Ação para o Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos

Ação: 1260 - SUAS

Valor (R$): 644.000,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011
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Acréscimo:

UO Beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:  Cofinanciamento  de  Serviços  para  Municípios  na  Execução  de  Proteção

Especial

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$644.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Ação: Suas

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$644.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.533/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.533/2011,  que  tem  como  proponentes  o

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  e  o  Sr.  Eduardo  Nascimento,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

sugere  alteração  do  Programa  109  -  Proteção  da  Biodiversidade  e  Unidades  de

Conservação - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

estabelecimento de cronograma de 2012 a 2015 com vistas ao equacionamento do

passivo de regularização fundiária nas unidades de conservação.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  busca  estabelecer  um  cronograma

voltado para o equacionamento do passivo de regularização fundiária das unidades

de conservação - UCs - do Estado, com recuperação ambiental e apoio social às

famílias residentes nessas áreas, inclusive com geração de trabalho e renda.
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Devido à similaridade das questões, à Proposta de Ação Legislstiva nº 1.533/2011

foram  anexadas  duas  outras  propostas  apresentadas  nas  audiências  públicas  de

discussão do PPAG 2012-2015. A primeira delas solicita a criação, no PPAG, de ação

que contemple a regularização fundiária de UCs já existentes, com meta física anual

de 75.000 ha, não tendo sido indicada a meta financeira. A segunda proposta trata da

regularização  fundiária  do  Parque  Estadual  Serra  Negra,  no  Município  de

Itamarandiba,  como forma de  reduzir  o  problema social  causado pela  criação do

parque em uma área onde residem 150 famílias de agricultores.

O autor da proposta alega que a Ação 4532 - Criação e Adequação de Unidades de

Conservação - não contempla a regularização fundiária das unidades de conservação

já existentes e, ainda, que o Estado possui um passivo ambiental a ser regularizado

de cerca de 300.000 ha.

A criação de unidades de conservação tem por objetivo básico preservar o meio

ambiente e, em alguns casos, compatibilizar a conservação da natureza com o uso

sustentável  de parcela  dos seus recursos naturais.  Em determinados casos,  a lei

determina que a área onde se encontra a UC seja de posse e domínio públicos, o que

impõe ao poder público o dever de desapropriar as áreas particulares incluídas em

seus limites, com a devida indenização das famílias ali residentes.

Ao não proceder à regularização fundiária, o poder público deixa as unidades de

conservação sem a devida efetivação,  além de negligenciar o direito  das famílias

residentes nessas áreas à devida indenização, em desrespeito ao direito fundamental

da propriedade.

O Estado de Minas Gerais editou o Decreto nº 45.175, de 2009, posteriormente

alterado pelo Decreto nº 45.629, de 2011, com o objetivo de estabelecer metodologia

de gradação de impactos ambientais e procedimentos para a fixação e aplicação da

compensação ambiental estabelecida pelo art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 2000,

que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza – Snuc. A

referida  compensação  ambiental  decorre  da  instalação  de  empreendimentos  e

atividades  causadores  de  significativo  impacto  ambiental  e  tem  aplicação,  nas

unidades de conservação, de forma prioritária na sua regularização fundiária.

Não obstante a necessidade de regularização do mencionado passivo ambiental,
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temos que o PPAG 2012-2015 não prevê recursos específicos para esse fim, o que

podemos observar da análise das ações constantes do Programa 109 – Proteção da

Biodiversidade e Unidades de Conservação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.533/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação

Ação: .... - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação

Unidade Orçamentária: 2101 - Instituto Estadual de Florestas

Finalidade:  Promover  a  regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação

estaduais  já  existentes  como forma de  eliminar  o  passivo  ambiental  existente  no

Estado

Produto: Área Regularizada

Unidade de Medida: Hectare

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 10.000,00

Justificação:  Criação  de  ação  específica  para  a  regularização  fundiária  das

unidades de conservação estaduais  já criadas, como forma de eliminar o passivo

ambiental existente no Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.534/2011

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.534/2011, proveniente do seminário legislativo

“Pobreza e desigualdade”, sugere fortalecimento da rede de proteção à mulher vítima

de  violência  e  em  situação  de  risco  social,  por  meio  de  equipamentos  públicos

especializados, como abrigos, núcleos especializados e delegacias da mulher.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe resulta da aglutinação de quatro sugestões coletadas nos

encontros  regionais  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  promovido

pela ALMG entre os dias 5/9 e 24/10/2011, sendo relacionadas à rede voltada para o

atendimento e a assistência a mulheres vítimas de violência. Especificamente, elas

solicitam:  equipamentos  públicos  especializados,  como  abrigos  e  delegacia  da

mulher,  nos  Municípios  e  microrregiões,  em  conformidade  com  a  organização

judiciária do Estado; fortalecimento da rede de proteção à mulher vítima de violência

e em situação de risco social, por meio de equipamentos públicos e especializados;

instalação de Núcleo de Defesa da Mulher - Nudem – na Comarca de Governador

Valadares,  com  equipamentos  e  mobiliário  adequados  e  equipe  técnica

multidisciplinar capacitada para o atendimento; e implantação de Delegacia Especial

da Mulher, com equipe multidisciplinar. Mediante análise desse conjunto, conclui-se

que guardam relação, em parte, com a Ação 4640 - Consolidação e Aprimoramento

do  Sistema  Estadual  de  Direitos  Humanos  -  Abrigo/Acolhimento  Provisório,  do

Programa 011 – Assistência Social e Direitos Humanos, do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG – 2012-2015.

As formas de combate à violência de gênero têm ocupado lugar de destaque nas

pautas dos eventos e debates que lidam com questões relacionadas à mulher no

Brasil nos últimos anos, em particular após a promulgação da Lei Maria da Penha (Lei

Federal  nº  11.340,  de  7/8/2006).  Diversos  instrumentos  vêm  sendo  pensados  e

criados com esse objetivo e redes de assistência vêm sendo estruturadas de modo a

prestar assistência adequada a mulheres que buscam informação sobre o assunto ou

que sofreram algum tipo de violência.
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Podem-se destacar, nesse cenário, algumas iniciativas, a exemplo do “Disque 180”,

criado  pela  Secretaria  Especial  de  Políticas  para  as  Mulheres  da  Presidência  da

República - SPM-PR - em 2005, com o objetivo de receber denúncias ou relatos de

violência e reclamações sobre serviços da rede e de orientar as mulheres sobre seus

direitos e a legislação vigente. Segundo dados desse serviço, compilados no “Anuário

das  Mulheres  Brasileiras  2011”,  do  Dieese,  o  número  de  atendimentos  subiu  de

46.423,  em  2006,  para  734.416,  em  2010  (http://www.sepm.gov.br/publicacoes-

teste/publicacoes/2011/anuario_das_mulheres_2011.pdf,  pág.  280,  acesso  em

28/11/2011). Já a compilação do IBGE relativa a 2009, com base na mesma fonte,

apontou que 10,2% dos atendimentos  referiam-se a  relatos  de  violência  contra  a

mulher.  Essa mesma compilação revela que em 2009, no Brasil,  apenas 274 dos

5.565  Municípios  contavam  com  atendimento  judicial  especializado  em  violência

doméstica e familiar contra a mulher, sendo que o Estado de São Paulo apresentava

o  maior  número  (41  Municípios),  seguido  de  Minas  Gerais  (26  Municípios).  Já  o

número  de  Municípios  com  delegacia  de  polícia  especializada  no  atendimento  à

mulher  era  de  397  no  País,  sendo  120  em  São  Paulo  e  49  em  Minas  Gerais

(http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?

id_noticia=1717&id_pagina=1, acesso em 28/11/2011).

Outro destaque em âmbito nacional é a concepção, desenvolvida no âmbito da já

mencionada  SPM-PR,  criada  em  2003,  de  políticas  públicas  voltadas  para  esse

segmento a partir de um novo paradigma, assentado nas concepções de “rede” e de

“transversalidade”  de  gênero,  donde  se  desenvolveu  a  elaboração  da  Política

Nacional de Prevenção, Enfrentamento e Erradicação da Violência contra a Mulher

(2003), do Pacto Nacional Políticas para Mulheres (2005) e do Pacto Nacional pelo

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2007). Nessa esteira, foi criada, ainda,

pela mesma SPM-PR, a Política Nacional de Abrigamento de Mulheres em Situação

de  Violência.  Visando  cumprir,  entre  outras  diretrizes,  a  Lei  Maria  da  Penha,

relativamente à garantia de segurança e proteção em caráter provisório, essa política

constitui parte importante da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência,

rede essa composta por entidades da assistência social (casas-abrigo e Centros de

Referência  Especializados  de  Assistência  Social  –  Creas),  da  segurança  pública



2306
____________________________________________________________________________

(Delegacia  Especializada  de  Mulheres),  da  justiça  (juizados,  promotorias  e

defensorias especializadas) e da saúde (serviços e programas especializados).

Em  nível  estadual,  pode-se  também  mencionar  certas  inciativas,  tais  como:  a

adesão ao Pacto  Nacional  de  Enfrentamento à Violência  contra as  Mulheres,  em

novembro de 2008 (cerca de 15 meses após seu lançamento); a Rede de Serviços de

Enfrentamento à Violência de Gênero da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

formada, entre outros, pela Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, pelo

Núcleo  de  Defesa dos Direitos  da Mulher  em Situação de Violência  de Gênero  -

Nudem-BH  -,  pela  Coordenadoria  Estadual  de  Políticas  para  as  Mulheres,  pela

Promotoria de Justiça e Defesa da Mulher, pelo Núcleo de Atendimento as Vítimas de

Crimes Violentos - NAVCV -, pela Casa Abrigo Sempre Viva, pelo Conselho Estadual

da Mulher e por setores de Defesa Social; e o Centro Integrado de Atendimento à

Mulher  Vítima  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  -  CIM  -,  implantado  em  Belo

Horizonte, que conta com duas varas judiciais com competência exclusiva para julgar

os casos previstos na Lei Maria da Penha, com representantes do Ministério Público,

da Defensoria Pública, da Delegacia Especializada de Mulheres (com atendimento 24

horas) e com postos do Instituto Médico Legal e da Polícia Militar.

As  informações  acima  servem  ao  propósito  de  ilustrar,  de  forma  breve,  que  é

possível notar progressos e empenho no enfrentamento das situações de violência

contra a mulher. No entanto, a constatação da realidade e os dados apontam ainda

para muitas carências, em particular se analisadas as condições em Municípios do

interior  do  Estado.  Sendo  assim,  as  demandas  contidas  na  Proposta  de  Ação

Legislativa  nº  1.534/2011,  aqui  em  foco,  revelam  ser  pertinentes,  mas  há  certas

observações a serem feitas no que toca à forma de seu acolhimento.

Considerando a questão do abrigo provisório, a Tipificação Nacional de Serviços

Socioassistenciais  (contida  na  Resolução  nº  109,  de  11/11/2009,  do  Conselho

Nacional de Assistência Social - CNAS) especifica que as mulheres em situação de

violência poderão ser incluídas nesse serviço de acolhimento institucional da proteção

social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social - Suas.

O mesmo aplica-se a: crianças e adolescentes sob medida de proteção e em situação

de  risco  cujas  famílias  ou  responsáveis  se  encontrem  temporariamente
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impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção; adultos e famílias em

situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou

pessoas em trânsito e sem condições de autossustento;  idosos,  com 60 anos ou

mais, independentes ou com diversos graus de dependência que não dispõem de

condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e

negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados

ou rompidos.

Ressalta-se que, no caso dos idosos, o acolhimento poderá ser, excepcionalmente,

de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e

convívio com os familiares. Em se tratando de jovens e adultos com deficiência, cujos

vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e que não dispõem de condições

de autossustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que

estejam  em  processo  de  desligamento  de  instituições  de  longa  permanência,  o

acolhimento não é tipificado como provisório. Em se tratando de mulheres vítimas de

violência, o abrigamento poderá ocorrer em situações de risco de morte ou ameaças

devido à violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual,

psicológico ou dano moral, e elas poderão estar acompanhadas ou não de seus filhos

(fonte:

http://www.mds.gov.br/sobreoministerio/legislacao/assistenciasocial/resolucoes/2009/

Resolucao%20CNAS%20no%20109-%20de%2011%20de%20novembro%20de

%202009.pdf. Págs. 30 e segs. Acesso em 1º/12/2011).

Ainda  com  relação  ao  abrigamento,  cumpre  esclarecer  que  foi  apresentada

demanda parecida por meio da Proposta de Ação Legislativa nº 1.525/2011. Buscou-

se, por essa proposição, alteração da Ação 4640 com o objetivo de ampliar o número

de instituições de acolhimento transitório de mulheres, crianças, adolescentes, idosos

e  pessoas  com  deficiência,  vitimados  por  violência,  e  em  situação  de  risco  e

vulnerabilidade.  Pretendeu-se,  também,  implantar  uma metodologia  e  um sistema

integrado  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  inseridos  em  programas  de

acolhimento institucional.

Diante  de  tais  esclarecimentos,  no  tocante  à  demanda  por  abrigos,  sugere-se

emenda  à  Ação  4640  -  Consolidação  e  Aprimoramento  do  Sistema  Estadual  de
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Direitos Humanos - Abrigo-Acolhimento Provisório -, do Programa 011 - Assistência

Social e Direitos Humanos, do PPAG 2012-2015, de modo a alterar sua finalidade

com  vistas  a  especificar  a  quais  públicos  se  destina  o  abrigo  ou  acolhimento

provisório  e,  ainda,  a  explicitar  que  será  dado  apoio  aos  Municípios  nesse

atendimento, por meio de cofinanciamento. Sugere-se também alteração das metas

física e financeira da referida ação, com vistas a melhor atender sua finalidade.

Além disso, considerando a demanda relativa ao abrigamento trazida pela Proposta

de  Ação  Legislativa  nº  1.525/2011  -  cujo  acolhimento  se  dá  na  proposição  em

epígrafe  -,  opinamos  pela  especificação  de  recursos  na  Ação  4640  a  fim  de  se

desenvolver uma metodologia e um sistema integrado de atendimento a crianças e

adolescentes inseridos em programas de acolhimento institucional, bem como pelo

encaminhamento  de  requerimentos  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social.

No que diz respeito às delegacias especializadas no atendimento à mulher, vale

esclarecer que elas fazem parte da já mencionada Política Nacional de Prevenção,

Enfrentamento e Erradicação, da SPM-PR, integrando a rede composta por serviços

nas áreas de saúde, segurança, educação, assistência social,  cultura e justiça, de

forma a permitir  que as mulheres rompam com o ciclo da violência,  sendo que a

SPM-PR  também  editou  uma  norma  técnica  de  padronização  das  delegacias

especializadas de atendimento à mulher. No caso da proposta em tela, somos pelo

encaminhamento de requerimento ao órgão competente solicitando a estruturação

dessas  unidades  em  todo  o  Estado,  a  começar  das  regiões  que  notadamente

sinalizam maior demanda,  atendendo às determinações da referida norma técnica

bem como à Lei Maria da Penha.

Quanto à  instalação de Núcleo de Defesa da Mulher na Comarca de Governador

Valadares,  essa  demanda  será  analisada  na  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.523/2011, por guardar semelhança a demandas lá contidas.

Em face desses esclarecimentos, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 1.534/2011 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao Projeto de Lei nº 2.521/2011, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
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Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2012, além de requerimentos.

Conclusão

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

1.534/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos

Ação:  4640  -  Consolidação  e  Aprimoramento  do  Sistema  Estadual  de  Direitos

Humanos - Abrigo e Acolhimento Provisório

Mudança de Finalidade:

Para: Promover, garantir,  proteger e restaurar  os direitos humanos, por meio da

oferta do serviço de acolhimento institucional de abrigamento e do cofinanciamento

junto aos Municípios, de mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes

sob medida de proteção, adultos e famílias em situação de rua e desabrigo, idosos

que não dispõem de condições para permanecer com a família e jovens e adultos

com deficiência cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, conforme

as  especificações,  para  cada  um  desses  públicos,  da  Tipificação  Nacional  de

Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11/11/2009, do Conselho Nacional

de Assistência Social - CNAS).

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:
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UO Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Consolidação e Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos Humanos

Abrigo  e  Acolhimento  Provisório  -  R$  30.000,00  para  o  Desenvolvimento  de

Metodologia  e  Sistema  Integrado  de  Atendimento  a  Crianças  e  Adolescentes

Inseridos em Programas de Acolhimento Institucional.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 130.000,00

Deduções:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$ 100.000,00

UO Deduzida: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Consolidação e Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos Humanos –

Abrigo e Acolhimento Provisório

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 30.000,00

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.534/2011, resultante do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,  realizado

pela  ALMG  em  setembro  e  outubro  de  2011,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja enviado ofício à Chefia da Polícia Civil solicitando que priorize, no

ano de 2012, a implantação de Delegacias Especializadas de Crimes contra a Mulher

em  todo  o  Estado,  a  começar  pelas  regiões  que  notadamente  sinalizam  maior

demanda, atendendo às determinações da Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006 (Lei

Maria  da  Penha),  e  da  Norma  Técnica  de  Padronização  das  Delegacias

Especializadas de Atendimento à Mulher, da Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres da Presidência da República.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.534/2011, resultante do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,  realizado

pela  ALMG  em  setembro  e  outubro  de  2011,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –

Sedese – solicitando informações sobre abrigos e instituições acolhedoras existentes

no Estado e destinados a mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com

deficiência, com indicação da localização dos respectivos estabelecimentos e dado

sobre a população abrigada por segmento, com a diferenciação, inclusive, do tipo de

abrigamento:  se  por  situação  de  violência,  por  situação  de  risco  ou  por

vulnerabilidade social.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.534/2011, resultante do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,  realizado

pela  ALMG  em  setembro  e  outubro  de  2011,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese - solicitando informações acerca do reordenamento dos abrigos de crianças e

adolescentes,  especialmente  no  que  se  refere  à  implantação  de  metodologia  e

sistema integrado de atendimento a crianças e adolescentes inseridos em programas

de acolhimento institucional.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.535/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.535/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo
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“Pobreza  e  desigualdade”,  sugere  assegurar  aos  atingidos  pela  construção  das

barragens destinadas à produção de energia ou por atividades das mineradoras a

diferenciação  das  tarifas  de  energia  elétrica,  o  reassentamento  em  áreas

agricultáveis, a indenização por benfeitorias e lavouras, bem como garantir o apoio à

produção agrícola na propriedade onde ocorrer o reassentamento.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise busca obter para as populações atingidas

pela construção das barragens destinadas à produção de energia ou por atividades

de empreendimentos mineradores compensações como a diferenciação das tarifas

de  energia  elétrica,  o  reassentamento  em  áreas  agricultáveis,  a  indenização  por

benfeitorias e lavouras, bem como a garantia de apoio à produção na propriedade

onde se der o reassentamento.

Os  impactos  provocados  pela  construção  de  barragens  têm  sido  amplamente

divulgados por organizações da sociedade civil de defesa dos direitos das populações

prejudicadas,  particularmente pelo  Movimento dos Atingidos por Barragens.  Essas

organizações denunciam, com frequência, a vulnerabilidade das citadas populações,

principalmente dos pequenos agricultores, que são expulsos de suas terras sem que

lhes  sejam  garantidas,  minimamente,  as  condições  de  vida  de  que  dispunham

anteriormente.

Nessa  perspectiva,  as  populações  atingidas  pela  construção  de  reservatórios

passam à condição de demandantes de uma atuação específica do Estado, visando à

garantia de acesso aos mínimos sociais básicos que lhes possibilitem a superação

das condições de vulnerabilidade a que são expostas.

A legislação estadual, atenta à questão, disciplinou, por meio da Lei nº 12.812, a

constituição  de  uma  rede  de  proteção  social  para  as  populações  atingidas  pela

construção de reservatórios, com a criação de um programa de gestão estatal, o Pró-

Assiste,  e  a  instituição  do  plano  de  assistência  social,  de  responsabilidade  do

empreendedor, como requisito para o licenciamento do empreendimento.

Entre  outras  benesses,  a  referida  norma  prevê  a  abertura  de  linhas  de
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financiamento  para  o  desenvolvimento  de atividades produtivas e  a  prestação de

assistência técnica e agrícola à população atingida pela construção de barragens.

Não há previsão legal de benefício de diferenciação da tarifa de energia elétrica a

ser paga por essa parcela da população, estendida, na proposta em tela, às pessoas

afetadas por empreendimentos minerários.

A organização do setor elétrico, aí incluída a definição de tarifas, está intimamente

ligada ao governo federal, especialmente à figura da Agência Nacional de Energia

Elétrica  -  Aneel.  Temos  que  o  mecanismo  de  composição  e  reajuste  tarifário  é

complexo.  Em  resumo,  desde  1995,  com  a  edição  da  Lei  Federal  nº  8.987,

estabelece-se uma tarifa diferenciada por área de concessão, ou seja, por território

geográfico  a  que  cada  empresa  é  contratualmente  obrigada  a  fornecer  energia

elétrica. Dessa maneira, as tarifas de energia refletem peculiaridades de cada região,

como número de consumidores, quilômetros de rede, tamanho do mercado, custo da

energia comprada, tributos estaduais e outros.

Além disso, não podemos deixar de mencionar que estão embutidos no valor da

energia  pago  pelos  consumidores  três  custos  distintos:  geração  de  energia,

transporte dessa energia até os consumidores e encargos e tributos.

Especificamente com relação à definição da tarifa de energia elétrica e aos seus

mecanismos de correção, esses estão previstos no contrato de concessão firmado

entre a concessionária de energia e a União, sendo três os mecanismos de correção

tarifária: reajuste tarifário, revisão tarifária e revisão tarifária extraordinária.

Conforme já dito, tendo a Aneel papel importante na regulação tarifária e cabendo à

distribuidora a definição de parcela do valor embutido na tarifa – custos gerenciáveis

–, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento à

Aneel e à Companhia Energética de Minas Gerais, com o objetivo de que se proceda

a  um  estudo  de  viabilidade  para  a  diferenciação  de  tarifas  de  energia  para

reassentados  em  razão  de  construção  de  barragens  destinadas  à  produção  de

energia ou por atividades das mineradoras

Conclusão

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

1.535/2011 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.535/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Agência  Nacional  de  Energia

Elétrica  e  à  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais,  com  o  objetivo  de  que  se

proceda  a  um  estudo  de  viabilidade  de  diferenciação  de  tarifas  de  energia  para

reassentados  em  razão  de  construção  de  barragens  destinadas  à  produção  de

energia ou por atividades das mineradoras

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.536/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.536/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, objetiva a imediata suspensão de todos os grandes projetos que vêm

sendo executados em Minas Gerais, como construção de barragens e mineradoras,

que não levam em consideração os direitos humanos e o meio ambiente, até que

sejam realizadas vistorias e consulta popular, a fim de reconhecer todos os direitos

das populações atingidas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  chama atenção  para  a  situação  das

populações  atingidas  por  empreendimentos  que,  para  sua  instalação,  necessitam

promover o deslocamento das famílias residentes em sua área de implantação, tais

como barragens e empreendimentos minerários.

A questão do impacto social e ambiental de empreendimentos energéticos surgiu
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nos  anos  1980,  época  em  que  os  efeitos  deletérios  das  grandes  barragens

construídas ao longo da década anterior começaram a ser percebidos. Em resposta a

esse problema, a Constituição Estadual, em seu art. 194, parágrafo único, determina

a  elaboração  de  plano  de  assistência  social  destinado  às  populações  de  áreas

inundadas por reservatórios.

Tais impactos têm sido amplamente divulgados por organizações da sociedade civil

de defesa dos direitos das populações prejudicadas, particularmente pelo Movimento

dos Atingidos por Barragens - MAB. Essas organizações denunciam, com frequência,

a vulnerabilidade das citadas populações, principalmente dos pequenos agricultores,

que são expulsos de suas terras sem que lhes sejam garantidas, minimamente, as

condições de vida de que dispunham anteriormente. Vemos, assim, que tal processo

revela  uma  apropriação  desigual  do  espaço  e  dos  recursos  ambientais,  em

detrimento de parcelas desfavorecidas da população, em sua maioria integrantes de

comunidades rurais com modos próprios de produção cultural e social.

Cabe lembrar que, além dos grandes reservatórios para fins de geração de energia

elétrica, o autor da proposição também cita os empreendimentos minerários como

causa do deslocamento involuntário da população.

O remanejamento de grupos populacionais afetados por empreendimentos do setor

energético e outras obras hidráulicas é um processo social complexo, que acarreta

uma pluralidade de ações, envolvendo, entre outras modalidades, a indenização, o

reassentamento e a reorganização das propriedades em áreas remanescentes.

Atualmente,  a  tarefa  de  regular  e  fiscalizar  a  efetiva  adoção,  por  parte  do

empreendedor,  de  medidas  mitigadoras  dos  efeitos  negativos  das  alterações  na

estrutura social e cultural das populações deslocadas é dos órgãos ambientais, no

curso do processo de licenciamento do empreendimento.

Em Minas Gerais, foi editada a Lei nº 12.812, de 1998, que regulamenta o art. 194

da Constituição do Estado. Essa lei traz duas inovações: o plano de assistência social

e o Programa de Assistência às Populações Atingidas pela Construção de Barragens

- Pró-Assiste. O citado plano, elaborado pelo empreendedor, deve ser aprovado pelo

Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - como requisito para a obtenção de

licença ambiental. A fim de regulamentá-lo, o Ceas aprovou a Resolução nº 209, de
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2008, que dispõe sobre procedimentos relativos à elaboração, à análise, à aprovação

e ao monitoramento do plano. Importante destacar que apesar de sua previsão legal,

o Pró-Assiste ainda não foi regulamentado pelo Poder Executivo, o que vem sendo

um obstáculo à sua implantação.

Diante da estrutura legal e institucional mencionada, e considerando a necessidade

de  garantir  às  populações  removidas  de  suas  localidades  por  empreendimentos

geradores de energia elétrica e minerários seus direitos, opinamos pelo acolhimento

da proposta em análise na forma de requerimento.

Conclusão

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

1.536/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.536/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -,  ao  Conselho  Estadual  de

Politica Ambiental - Copam - e ao Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -,

solicitando seja dada especial atenção à necessidade de se garantirem os direitos

das populações atingidas por barragens destinadas à geração de energia elétrica e

por empreendimentos minerários.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.537/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.537/2011,  que  tem  como  proponentes  o

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e o Sr. José Aparecido Gonçalves, do
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Fórum Estadual  Lixo  e Cidadania,  e  outros,  sugere  alteração do Programa 222  -

Resíduos Sólidos do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para  criar  ação  denominada  Implantação  e  Gestão  do  Pagamento  por  Serviços

Ambientais  -  Bolsa  Reciclagem,  como  instrumento  para  pagamento  por  serviços

ambientais às associações e cooperativas de catadores de material reciclável.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta que deu origem à Proposta de Ação Legislativa nº 1.537/2011 postula,

em  conjunto  com  outras  propostas,  uma  série  de  reivindicações:  fornecer  apoio

técnico  na  formalização  de  catadores  em  associações  e  cooperativas  para  a

estruturação de galpões de triagem, com aquisição de equipamentos; assegurar a

Bolsa  Reciclagem  como instrumento  para  pagamento  por  serviços  ambientais  às

associações e cooperativas de catadores de material reciclável; implementar políticas

públicas de desenvolvimento sustentável no território metropolitano e de incentivo aos

Municípios, por meio de consórcios públicos e/ou parcerias público- privadas - PPPs

-, para o tratamento, transbordo e destinação final de resíduos sólidos, incluindo a

implementação de coleta seletiva,  com inclusão socioprodutiva dos catadores e o

desenvolvimento  de  políticas  de  aproveitamento  energético  no  setor;  apoiar  a

implantação da coleta seletiva nos Municípios,  inclusive por  meio de alteração do

critério  "meio  ambiente"  do  ICMS  Solidário,  com  prioridade  e  suporte  para  as

entidades  associativas  de  catadores;  e  criar  ação  de  Implantação  e  Gestão  do

Pagamento por Serviços Ambientais - Bolsa Reciclagem.

Na proposta do PPAG 2012-2015,  as questões pertinentes aos resíduos sólidos

estão contempladas no Programa 222 (Associado)  -  Resíduos Sólidos,  cuja  Ação

1067  -  Implantação  de  Sistemas  e  Gestão  Compartilhada  da  Destinação  Final  e

Tratamento  de  Resíduos  Sólidos  Urbanos  tem  a  finalidade  de  apoiar  as
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administrações municipais na implementação de medidas tecnicamente adequadas

para  a  disposição  final  de  resíduos  sólidos.  Vários  projetos  e  subprojetos  do

programa abordam o apoio à gestão dos resíduos em várias instâncias. Não se tem,

porém, uma ação que objetive o estímulo aos catadores de materiais recicláveis por

meio da qual se reconheçam os benefícios ambientais gerados, indiretamente, por

essa atividade, na forma de uma compensação financeira e estímulo à categoria dos

catadores.

A propósito desse tema,  foi  editada no dia 22 de novembro deste ano a Lei  nº

19.823, que institui a Bolsa Reciclagem, prevendo-se um auxílio financeiro do Estado

às  associações  ou  cooperativas  de  catadores  de  materiais  recicláveis  para  ser

repassado,  em última instância,  aos seus  cooperados,  os  catadores organizados.

Estima-se que, em Minas Gerais, 40 mil famílias vivam da coleta de resíduos sólidos.

A linha seguida nas disposições da lei prioriza o objetivo de pagamento pelos serviços

ambientais, reconhecendo-se o trabalho realizado pelos catadores. A lei dispõe que o

incentivo pecuniário concedido a cooperativa ou associação deverá ser repassado

trimestralmente, por meio da transferência de recursos integrais ou em parcelas, até

três meses após a concessão. Dos valores repassados a tais instituições, no mínimo

90% devem ser destinados aos catadores cooperados ou associados.

Ressalta-se que, no dia de publicação da lei, durante a abertura do 10º Festival Lixo

e Cidadania, no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, o Governador de Minas

anunciou  tratar-se  de  um  projeto  inovador  do  Estado,  um  estímulo  que  será

concedido  como  reconhecimento  das  atividades  dessa  classe  de  trabalhadores,

anunciando a intenção de já se ter,  no ano de 2012, um valor  estimado em R$2

milhões destinado à Bolsa Reciclagem.

Uma vez que a lei foi promulgada, é necessário que haja previsão orçamentária

para sua execução. É razoável,  portanto, que se crie uma ação no PPAG, com a

correspondente dotação orçamentária, para contemplar os objetivos da proposta em

comento e viabilizar, assim, a concretização da Bolsa Reciclagem.

Conclusão

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

1.537/2011 na forma da Emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, anexada a seguir.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 046 - Qualidade Ambiental

Ação: .... - Implantação e Gestão do Pagamento por Serviços Ambientais - Bolsa

Reciclagem

Unidade Orçamentária: 2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente

Finalidade:  Estruturar  e realizar  pagamento por  serviços ambientais  de  catação,

segregação e destinação para reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores

de materiais recicláveis, por meio das Associações ou Cooperativas de Catadores.

Produto: Associação e/ou Cooperativa Atendida

Unidade de Medida: Associação/Cooperativa

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 3.000.000,00

Justificativa:  A  emenda  visa  incluir  uma  nova  ação,  pois,  conforme  proposta

inovadora  priorizada  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  a  Bolsa

Reciclagem, já instituída por lei recentemente promulgada, é um instrumento legítimo

para pagamento por serviços ambientais às associações e cooperativas de catadores

de material  reciclável,  devido ao importante trabalho realizado por essa classe de

trabalhadores.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.538/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.538/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e da Sra.  Ellen Vieira Santos,  da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, e outros, encaminha sugestão de
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alteração da finalidade da Ação 2103 - Transporte Escolar do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, que passaria a ser "garantir, por meio da

cooperação  dos  entes  federados,  transporte  escolar  de  qualidade  aos  alunos  do

ensino fundamental e médio das redes municipais e estadual, visando à promoção do

acesso e permanência na escola, em número suficiente para atender aos alunos da

rede estadual, especialmente os residentes nas áreas rurais".

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG – 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise objetiva alterar a finalidade da Ação 2103

- Transporte Escolar -, de modo a incluir no planejamento estadual o atendimento

adequado  do  transporte  escolar  para  alunos  das  rede  estadual  e  municipal,

especialmente os que residem na zona rural. Segundo um dos autores da proposição,

o  direito  ao  acesso  e  à  permanência  das  crianças  e  jovens  nas  escolas,

especialmente nos Municípios em que ocorreu o processo de nucleação das escolas

rurais, depende da garantia de transporte escolar de qualidade, de segurança e de

orçamento suficiente para atender à demanda.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina aos entes federados a

oferta de transporte escolar aos alunos de suas redes de ensino (arts. 10, VII, e 11,

VI).  Os  repasses  para  o  transporte  dos  alunos  da  rede  municipal  são  feitos

diretamente  pelo FNDE às prefeituras.  Dessa forma,  a alteração da finalidade da

ação não é recomendável, haja vista que ao Estado compete prover recursos apenas

para o transporte escolar dos alunos de sua rede de ensino.

O  Ministério  da  Educação  executa  atualmente  dois  programas  relativos  ao

transporte de estudantes:  o Caminho da Escola, que consiste na concessão, pelo

Banco Nacional  de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -,  de linha de

crédito especial para a aquisição, pelos Estados e Municípios, de ônibus, miniônibus
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e micro-ônibus zero quilômetro e de embarcações novas , e o Programa Nacional de

Apoio  ao  Transporte  do  Escolar  -  Pnate  -,  que visa  atender  alunos da  educação

básica  residentes  na  zona  rural  por  meio  de  assistência  financeira,  em  caráter

suplementar, aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Com relação ao transporte dos alunos da rede estadual,  sabe-se que o Estado

utiliza  as  frotas  municipais  por  meio de  convênio.  No entanto,  são frequentes  as

reclamações  dos  executivos  municipais  a  respeito  da  insuficiência  dos  valores

repassados para a realização desse transporte.

Em análise preliminar, constatou-se a previsão de atendimento a 243.296 alunos da

rede estadual, com gasto de R$ 32.192.488,62 dos recursos federais do Pnate em

2011. A Ação 2103 do PPAG 2012-2015 prevê o atendimento de 245.826 alunos com

custo  de  R$ 140.000.000 em cada ano de vigência.  Há,  ainda,  as  Ações  4593 -

Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - ensino fundamental - e

4594 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - ensino médio, do

programa 017 -  Pró-escola,  cujas  descrições de  finalidade permitem concluir  que

poderão ser  realizados  gastos  com transporte  escolar  na execução de ambas as

ações.

É  necessário  requisitar  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  informações  mais

detalhadas  sobre  o  programa  de  transporte  escolar  de  forma  a  trazer  mais

esclarecimentos acerca de seu alcance e eficácia.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação, solicitando informações acerca do

custeio do transporte escolar no Estado.

Conclusão

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

1.538/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.538/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação  solicitando  informações  sobre  o  transporte  escolar  dos  alunos  da  rede

estadual em 2011, evidenciando as despesas por Município e por fonte de recursos e

o número de alunos atendidos em cada Município.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.539/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.539/2011,  oriunda do Seminário  Legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  1110  -

Caminhos de Minas - do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-

2015, para destinação de recursos do Estado para melhoria das estradas vicinais,

pavimentação, conservação, manutenção e sinalização das estradas rurais de acordo

com  a  necessidade  de  cada  local,  seja  ligando  as  sedes  municipais,  seja  entre

distritos,  de  modo  a  facilitar  a  logística  comercial  dos  produtos  provenientes  da

agricultura familiar e melhorar as condições do transporte escolar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em questão é fruto da aglutinação de seis propostas,

que visam a melhoria das estradas vicinais, pavimentação, conservação, manutenção

e sinalização das estradas rurais de acordo com a necessidade de cada local, seja

ligando  as  sedes  municipais,  seja  entre  distritos,  de  modo  a  facilitar  a  logística

comercial dos produtos provenientes da agricultura familiar e melhorar as condições

do transporte escolar, além da priorização de obras de pavimentação dos seguintes

trechos: Virgem da Lapa a José Gonçalves de Minas,  Virgem da Lapa a Coronel

Murta, Capelinha a Itamarandiba e Araçuaí a Novo Cruzeiro.

As regiões do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri ainda possuem muitas



2323
____________________________________________________________________________

rodovias  sem  pavimentação  asfáltica,  o  que  dificulta  o  trânsito  de  mercadorias,

serviços e pessoas, e, consequentemente, o crescimento econômico da região. Assim

entendemos que a pavimentação dos trechos referidos é de enorme importância para

o  desenvolvimento  regional  e  também  para  o  desenvolvimento  e  crescimento  do

Estado.  Vale  ressaltar  que  os  trechos  entre  Virgem  da  Lapa  e  Coronel  Murta  e

Capelinha  e  Itamarandiba  já  estão  incluídos  no  programa  Caminhos  de  Minas.

Entretanto, não tiveram seus projetos executivos licitados.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.521/2011, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012,  para elaboração do

projeto executivo nos trechos entre Virgem da Lapa e José Gonçalves de Minas e

entre Araçuaí e Novo Cruzeiro, e de requerimento ao Departamento de Estradas de

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -  solicitando  a  priorização  na

licitação dos projetos executivos para os trechos que já estão incluídos no programa

Caminhos de Minas.

Conclusão

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

1.539/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.521/2011 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.539/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Departamento de Estradas

de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -,  solicitando  que  sejam

priorizadas as licitações dos projetos executivos, no âmbito do programa Caminhos

de Minas, dos trechos Capelinha - Itamarandiba - Senador Modestino Gonçalves e
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entrocamento Coronel Murta - entrocamento Virgem da Lapa.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.539/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Departamento de Estradas

de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais,  solicitando  que  sejam  priorizadas  as

licitações dos projetos executivos, no âmbito da Ação 1110 - Caminhos de Minas dos

trechos entroncamento de José Gonçalves de Minas a Virgem da Lapa e Araçuaí a

Novo Cruzeiro.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Valor: R$1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do

Estado de Minas Gerais.

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - R$600.000,00 para Projeto Executivo do

Trecho Entroncamento de José Gonçalves de Minas a Virgem da Lapa.

R$600.000,00  para  o  Projeto  Executivo  do  Trecho  Araçuaí  a  Novo  Cruzeiro.

(Despesas de Capital)

Região Beneficiada: Jequitinhonha/Mucuri

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$1.200.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.540/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.540/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  programa  228  -
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Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Inovação  -  do  PPAG  2012-2015,  para  fomento  à

produção  de  estudos  em  tecnologia  assistiva  por  meio  da  criação  de  linhas  de

financiamento e pesquisa em editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais - Fapemig.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em estudo visa promover o fomento à produção de

estudos em tecnologia assistiva, por meio da criação de linhas de financiamento e

pesquisa em editais da Fapemig.

Conforme pode ser verificado, inclusive por meio do Censo de 2010, a população

brasileira passa por processo contínuo de envelhecimento, resultado da queda da

fecundidade média, mas também do aumento da expectativa de vida da população.

Dessa forma, é esperado que fração crescente da população venha a precisar da

tecnologia assistiva para viver com independência e dignidade. Além disso, de forma

compatível com outras pesquisas e com suas edições anteriores, o Censo também

indicou que existe número expressivo de pessoas com deficiência no Brasil. Dessa

forma,  a  pesquisa  em  tecnologia  assistiva  é  um  campo  cuja  importância  será

crescente nas próximas décadas.

O  PPAG  2012-2015  conta  com  uma  ação,  Fomento  a  Projetos  da  Demanda

Universal e Redes de Pesquisa, que poderia abrigar a demanda apresentada.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento dirigido à Fapemig.

Conclusão

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

1.540/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:



2326
____________________________________________________________________________

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.540/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a  V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado ofício  à  Fundação de Amparo  à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - solicitando seja priorizada, dentro

da ação Fomento a Projetos da Demanda Universal e Redes de Pesquisa, do PPAG

2012-2015, a pesquisa em tecnologia assistiva, por sua relevância para a sociedade

mineira.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.541/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.541/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  Programa 267  -

Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva -, do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  criação  de  incubadoras  para

empreendimentos econômicos solidários e individuais, de pequeno e de microporte, e

para  a  criação,  consolidação,  divulgação  e  fomento  de  consórcios  e  arranjos

produtivos locais entre instituições sociais e ambientais, potencializando o surgimento

de  estruturas  de  produção  descentralizadas  que  utilizem  tecnologias  sociais

bioeficientes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por objetivo incentivar empreendimentos econômicos

individuais, de pequeno e de microporte, e apoiar o associativismo entre instituições

sociais e ambientais, com vistas a apoiar o surgimento de estruturas de produção

social e ambientalmente corretas.

A  incubação  e  o  associativismo  permitem  que  empreendimentos  que,

individualmente, não conseguiriam prosperar tenham maior viabilidade operacional.

Além disso, as tecnologias sociais são, conforme definição do Ministério da Ciência e
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Tecnologia,  produtos,  técnicas  ou  metodologias  reaplicáveis  que  apresentem

soluções  de  transformação  social.  Dessa  forma,  e  considerando que  o  Estado  é

bastante  heterogêneo,  inclusive  sob  o  ponto  de  vista  do  desenvolvimento

socioeconômico, as intervenções propostas são meritórias. Caso as demandas da

proposta sejam efetivadas, em parceria entre o setor privado e o setor público, podem

ser contempladas diversas contribuições para o desenvolvimento do Estado.  Dessa

forma, opinamos pelo seu acolhimento na forma de requerimentos a serem enviados

à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego,  cuja  atuação  inclui  diversas

intervenções  de  caráter  solidário  e  de  inclusão  sócioprodutiva,  e  à  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Econômico, responsável por iniciativas de fomento ao

setor privado em Minas Gerais.

Conclusão

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

1.541/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.541/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego  solicitando  seja  estudado,  no  âmbito  do  Programa  267  -

Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva, a possibilidade de apoiar a

criação, a consolidação, a divulgação e o fomento de consórcios e arranjos produtivos

locais entre instituições sociais e ambientais, de modo a potencializar o surgimento de

estruturas  de  produção  descentralizadas  que  utilizem  tecnologias  sociais

bioeficientes.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.541/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico solicitando que seja estudado, no âmbito do Programa

284 - Fomento ao Crescimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de

Minas  Gerais,  a  possibilidade  de  criação  de  incubadoras  para  empreendimentos

econômicos solidários e individuais, de pequeno e de microporte.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.542/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.542/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  Programa 259  -

Programa  de  Apoio  à  Indução  e  à  Inovação  Científica  e  Tecnológica  para  o

Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para criação de periódico, com financiamento da

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -,  apoiando  e

divulgando  as  linhas  de  pesquisa  e  o  mapeamento  de  tecnologias  sociais  e  de

empreendimentos solidários.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela visa criar periódico, com financiamento da

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig -, que apoie e divulgue,

inclusive pela internet, as linhas de pesquisa e o mapeamento de tecnologias sociais

e de empreendimentos solidários.

O  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  -  MCT -  define  tecnologia  social  como o

desenvolvimento, por meio de processos de mobilização comunitária,  de produtos,
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técnicas  ou  metodologias  reaplicáveis  que  apresentem  efetivas  soluções  de

transformação  social.  Dessa  forma,  a  tecnologia  social  tem  por  objetivo  explícito

fomentar o desenvolvimento e a inclusão social.

O governo do Estado, dentro do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, dispõe de periódicos, sítios eletrônicos e outras formas de divulgação de

suas  pesquisas  e  demais  atividades.  Além  disso,  a  reforma  administrativa

empreendida no início da atual gestão criou a Secretaria de Estado de Trabalho e

Emprego, que possui programas e ações de inclusão socioprodutiva.

Assim,  é  adequado acolher  a  proposta  na  forma de requerimentos  dirigidos  às

Secretarias  de Estado de Ciência,  Tecnologia  e Ensino  Superior  e  de  Trabalho  e

Emprego.

Conclusão

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

1.542/2011 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.542/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior solicitando que sejam incluídas pautas sobre

tecnologias sociais, sua aplicação e desenvolvimento, bem como sobre suas linhas

de financiamento, nos periódicos, sítios eletrônicos e demais formas de divulgação

sob gestão do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:



2330
____________________________________________________________________________

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.542/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego  solicitando  que  seja  realizado  o  mapeamento  dos

empreendimentos solidários do Estado, bem como sua divulgação por meio dos sítios

eletrônicos e periódicos sob gestão dessa Secretaria.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.543/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.543/2011, do Sr. Saulo de Souza Queiroz, da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e outros, oriunda do seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade”, encaminha proposta de alteração da Ação 1263

- Minas Comunica II - do PPAG 2012-2015, para implantação do serviço de telefonia

fixa e móvel e de transmissão de dados na zona rural, nos distritos e nos povoados

do Estado, ampliando meta financeira.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo mencionado e em audiências

públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe visa implantar serviço de telefonia fixa e

móvel e de transmissão de dados na zona rural,  nos distritos e nos povoados do

Estado, bem como destinar R$250.000.000 ao programa Minas Comunica II.

Atualmente, por meio do Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel -, o

Governo do Estado já executa programa de telefonia fixa nos distritos e na zona rural

do Estado.

Quanto à demanda por telefonia celular nos povoados e distritos, o Governo, por
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meio  da  Ação  1263  -  Minas  Comunica  II  -  buscará  garantir,  a  partir  de  2012,  a

disponibilidade de telefonia  móvel  nesses  locais.  Considerando que o  produto  da

Ação 1263 para o ano de 2012 é plano elaborado, parece correto acolher a proposta

na  forma  de  requerimento  dirigido  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional  e  Política  Urbana,  solicitando  agilidade  na  implantação  do  programa,

favorecendo a população dos distritos e povoados do Estado.

Conclusão

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

1.543/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.543/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e pelo

Sr.  Saulo  de  Souza  Queiroz,  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, solicitando agilidade na

implantação do programa Minas Comunica II, considerando sua importância para o

desenvolvimento  socioeconômico  dos  povoados  e  distritos  do  Estado  de  Minas

Gerais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.544/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.544/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  programa  197  -

Ordenamento  Territorial  de  Minas  Gerais  -  do  PPAG 2012-2015,  para  criação  da

região administrativa do Vale do Aço, desvinculando-a da região do Vale do Rio Doce
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e possibilitando que esta seja incluída na área de abrangência da Sudene e do Idene.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe visa à criação da região administrativa

do Vale do Aço, desvinculando-a da região do Vale do Rio Doce e possibilitando que

esta seja incluída na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento

do Nordeste - Sudene - e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas Gerais - Idene.

O Vale do Rio Doce é uma região pobre, mas abrange o Vale do Aço, que gera

riqueza e apresenta bons índices de desenvolvimento. Assim, suas características de

pobreza, que poderiam incluí-la na área de abrangência da Sudene e do Idene, ficam

escondidas  na  heterogeneidade  e  na  dispersão  dos  indicadores  de  riqueza  e

desenvolvimento da região como um todo.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  solicitando  a

revisão das regiões de planejamento do Estado, notadamente no que diz respeito à

subdivisão da região do Rio Doce, desvinculando desta a área do Vale do Aço, e à

subdivisão da região Jequitinhonha-Mucuri; e à Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, solicitando a realização de audiência pública para debater a nova

divisão das regiões do Estado.

Conclusão

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

1.544/2011 na forma dos requerimento anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.544/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer
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a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, solicitando a revisão das regiões de planejamento do Estado,

notadamente no que diz respeito à subdivisão da região do Rio Doce, desvinculando

desta a área do Vale do Aço, e à subdivisão da região Jequitinhonha-Mucuri.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.544/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para discutir uma

nova divisão das regiões do Estado.

Sala das Reuniões, de de .

Deputado André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.545/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.545/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”  e  também  de  autoria  do  Sr.  Eduardo  Nascimento,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1194  -  Adequação

Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, além do fortalecimento de ações de controle do

uso de agrotóxicos.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Os autores dessa proposta de  ação legislativa  objetivam alterar  a finalidade da

Ação  1194,  incluindo  a  expressão  "rurais,  urbanos  e  periurbanos"  logo  após  a

expressão  "orientar  os  agricultores",  contemplando  todas  as  categorias  de

agricultores, dobrar suas metas físicas e financeiras, no período de 2012 a 2015, e/ou

duplicar  as  metas  físicas  e  financeiras  no  ano  de  2012  para  a  região

Jequitinhonha/Mucuri, tendo em vista sua grande dimensão geográfica e baixo índice

de desenvolvimento humano - IDH.

A proposição  pretende,  ainda,  que  o  Estado  implemente  políticas  públicas  de

mapeamento e intervenção em áreas com alto índice de utilização de agrotóxicos,

incluindo programas de conscientização, monitoramento da saúde dos trabalhadores

rurais,  fiscalização,  capacitação  no  uso  adequado  dos  defensivos  agrícolas  e  de

profissionais na área tecnológica para desenvolver defensivos naturais e alternativas

ecológicas que não provoquem efeitos colaterais.

Os  proponentes  argumentam  que  os  agricultores  urbanos  e  periurbanos  têm

atualmente dificuldade em acessar as políticas públicas da agricultura, como as de

assistência técnica e extensão rural - Ater - e financiamento. Remetem à tradição da

região do Jequitinhonha/Mucuri de atividades ligadas à zona rural e defendem que a

implementação de políticas públicas para esses agricultores evitaria o êxodo rural e o

aumento da pobreza. Acrescentam que as metas físicas e financeiras da Ação 1194

precisam, no mínimo, ser dobradas para haver um impacto positivo significativo no

campo.

A ação que se pretende alterar é um projeto da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  que  busca  a  adequação  socioeconômica  e

ambiental  das  propriedades  rurais.  A  finalidade  da  ação,  expressa  no  PPAG,  é

autoexplicativa em relação ao detalhamento do que se pretende realizar: “Orientar os

agricultores através de um plano de adequação de sua propriedade elaborado a partir

do  atual  uso  e  ocupação  do  solo  e  índice  de  sustentabilidade,  assim  ter-se  a

produção  agropecuária  e  proteção  ambiental  integrando  as  políticas  públicas  de

agropecuária,  de  meio  ambiente  e  recursos  hídricos,  socializando  técnicas

agrossilvipastoris  de  produção  sustentáveis  dentro  de  uma  visão  sistêmica  da
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propriedade rural”.

Tendo em vista que 2012 será um ano de aprendizado do modelo proposto, de

testes  das  regras  e  planos  elaborados  e,  ainda,  de  adaptações  das  práticas

ambientais  e  agropecuárias  em  face  da  quase  certa  aprovação  do  novo  código

florestal,  em  debate  no  Congresso  Nacional,  entendemos  que  é  razoável

aguardarmos  a  primeira  revisão  desse  PPAG,  ao  final  de  2012,  para  fazermos

qualquer alteração na Ação 1194.

Em relação ao mapeamento das áreas com alto índice de uso e comercialização de

agrotóxicos, informa o “site” do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - que Minas

Gerais  é  referência  nacional  na  fiscalização do comércio e do uso de defensivos

agrícolas, bem como nas etapas do transporte e devolução das embalagens vazias

desses produtos.

De acordo com o programa estadual de monitoramento de resíduos de agrotóxicos

em produtos agrícolas (tomate, pimentão, morango, entre outros) em Minas, que o

IMA executa desde o ano 2000, das 286 amostras coletadas em 2010 para análise, o

índice de conformidade é de 92%. Das 5.743 fiscalizações realizadas de janeiro a

julho  desse  ano,  2.316  correspondem  às  fiscalizações  em  estabelecimentos  que

comercializam agrotóxicos e 3.427 a ações nas propriedades rurais do Estado. Esse

total de fiscalizações gerou a interdição de 9.851 quilos e 40.077 litros de agrotóxicos,

para a verificação da qualidade dos produtos disponibilizados para comércio e uso.

Como podemos perceber,  o Estado já  faz um persistente controle do uso e  da

comercialização  de  agrotóxicos.  Entretanto,  como  o  tema  é  delicado,  pois  é

extremamente importante manter uma oferta de alimentos de qualidade e coibir o uso

indiscriminado de agrotóxicos, sugerimos acatar essa parte da proposição por meio

de requerimento à Seapa solicitando o fortalecimento das ações de controle do uso e

da comercialização desses produtos.

Conclusão

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

1.545/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.
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REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.545/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e também de

autoria do Sr. Eduardo Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais  -  Fetaemg -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria  de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - Seapa - solicitando o fortalecimento das ações de controle do uso e

da comercialização de agrotóxicos no Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.546/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.546/2011,  oriunda do Seminário  Legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  da  Ação  4648  -

Construção  de  Habitação  de  Interesse  Social  -  do  PPAG  2012/2015,  para

implementação de programa de Habitação de Interesse Social, para famílias de baixa

renda inscritas no Cadastro Único - CadÚnico -, prioritariamente aquelas com renda

inferior  a  um  salário  mínimo,  aquelas  em  situação  de  rua  e  de  ocupação  e

pertencentes às comunidades tradicionais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe visa à implementação de Programa de

Habitação de Interesse Social  para  famílias  de baixa  renda inscritas  no Cadastro

Único - CadÚnico - prioritariamente aquelas com renda inferior a um salário mínimo,

em situação de rua e de ocupação e as comunidades tradicionais, a exemplo das

comunidades  indígenas  e  quilombolas,  que  tenha  como  sustentação  financeira

recursos  não  onerosos  de  fontes  federais,  estaduais  e  municipais,  com  o
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parcelamento dos emolumentos cartoriais juntamente com as parcelas do valor do

imóvel,  desburocratização  dos  procedimentos  para  a  aquisição  do  imóvel  e  com

fiscalização  adequada  e  a  destinação  de  parcela  das  moradias  dos  programas

habitacionais do governo federal e estadual para a população de rua, os catadores de

papel e as comunidades tradicionais, e a destinação de recursos para construção de

casas populares no Vale do Mucuri.

A Ação 4648 - Construção de Habitação de Interesse Social - do PPAG 2012-2015,

contempla  grande  parte  da  proposta,  exceto  pelo  parte  do  parcelamento  dos

emolumentos  cartoriais.  O  mérito  da  isenção  desses  custos  é  demonstrado,  por

exemplo,  pelo  projeto  Minha  Casa,  Minha  Vida,  do  governo  federal,  que  prevê

isenção do pagamento de emolumentos para as faixas de renda mais baixas. Assim,

acolhe-se  a  proposta  em  análise,  sob  a  forma  de  requerimento  a  ser  enviado  à

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG.

Conclusão

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

1.546/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.546/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Companhia de Habitação do

Estado  de Minas  Gerais  -  Cohab-MG -,  solicitando  providências  para  integrar  ao

escopo  do  projeto  Construção  de  Habitação  de  Interesse  Social  a  isenção  do

pagamento dos emolumentos cartoriais, considerando a baixa capacidade financeira

do público atendido pelo programa, que recebe até três salários mínimos.

Sala das Comissões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.547/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.547/2011,  oriunda do Seminário  Legislativo

“Pobreza e desigualdade”, e também do Sr. Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho

dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, e outros , encaminha proposta de

alteração  da  ação  4483  -  Construção,  Reformas  e  Melhorias  em  Unidades

Habitacionais - do PPAG 2012/2015, para elaboração de leis estaduais e municipais

que  assegurem  dotações  orçamentárias  para  programas  de  provisão  e  melhoria

habitacionais que contemplem acompanhamento de obras, fiscalização, padrão de

qualidade e gestão de custos, garantindo assistência técnica gratuita para as famílias

vítimas de fenômenos naturais, residentes em áreas de risco, pessoas nas operações

urbanas que envolvem remoções e realocações, atendendo à demanda de famílias

sem casa, em situação de rua e de ocupação, bem como para os povos indígenas,

alterando a regionalização e a meta física da ação.

A proposta foi apresentada no Seminário Legislativo “Pobreza e Desigualdade” e

em  audiências  públicas  realizadas  de  7  a  9/11/2011,  em  Belo  Horizonte,  com  a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.520/2011,

que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo visa promover a elaboração de leis estaduais e municipais

que  assegurem  dotações  orçamentárias  para  programas  de  provisão  e  melhoria

habitacionais que contemplem acompanhamento de obras, fiscalização, padrão de

qualidade e gestão de custos, garantindo assistência técnica gratuita para as famílias

vítimas  de  fenômenos  naturais,  residentes  em  áreas  de  risco  e  que  forem

contempladas  com  doação  de  terrenos  regularizados  e  urbanizados,  criação  de

condições mais seguras e confortáveis para as pessoas nas operações urbanas que

envolvam remoções e realocações, atendendo à demanda de famílias sem casa, em

situação de rua e de ocupação, bem como a alteração da regionalização da ação
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4483 para "Estadual" e alteração da meta física para 1000, considerando o déficit

habitacional do público dos povos indígenas.

No que se refere à assistência habitacional a famílias em áreas de risco, considera-

se que essa demanda já está atendida, ainda que parcialmente, por meio da ação

4483. Quanto à demanda referente ao déficit habitacional entre os povos indígenas,

representante  desse  público  durante  as  audiências  públicas  do  PPAG  em  2011

explicou  como  o  déficit  habitacional  entre  os  indígenas  tem  sido  elemento  que

dificulta o exercício pleno da sua cidadania. Dessa forma, torna-se premente tomar

medidas que colaborem para a redução do déficit habitacional desse público.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012, bem como na forma de

requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

e à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

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

1.547/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.547/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e pelo

Sr. Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana solicitando diagnóstico da demanda

por  habitação,  tanto por  reformas quanto por  construção de novas moradias,  nas
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comunidades  indígenas  do Estado,  considerando  a  grande  necessidade daqueles

povos  por  essas  ações,  conforme  exposto  em  audiência  pública  realizada  nesta

Assembleia Legislativa.

Sala das Comissões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.547/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e pelo

Sr. Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Companhia  de

Habitação do Estado de Minas Gerais solicitando providências para destinar recursos

do  programa Minha  Casa  Minha  Vida,  em  parceria  com  o  governo  federal,  para

construção de unidades habitacionais nas comunidades indígenas e quilombolas no

Estado, considerando-se a importância e a necessidade de moradia desses públicos.

Sala das Comissões, de de .

André Quintão, Presidente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Justificação: O déficit habitacional entre os povos indígenas tem sido elemento que

dificulta o exercício pleno da cidadania entre esse público. O aumento da oferta de

moradia é importante para a vida, com dignidade, dos povos indígenas.

PLEs:

PLE Nº 1.547/2011

Programa: 276 - Morar em Minas

Ação: 4483 - Construção, reformas e melhorias em Unidades Habitacionais

Mudança de Regionalização: Metas por Região (R$1,00)

De:

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Para:
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 600.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Justificação: O déficit habitacional entre os povos indígenas tem sido elemento que

dificulta o exercício pleno da cidadania entre esse público. O aumento da oferta de

moradia é importante para a vida, com dignidade, dos povos indígenas.

PLEs:

PLE Nº 1547/2011

Programa: 029 - Cidades: Espaços de Integração

Ação: 4648 - Construção de Habitação de Interesse Social

Mudança de Finalidade:

De:  Construir  casas para a população com renda mensal de um a três salários

mínimos, visando reduzir o déficit habitacional verificado nessa faixa de renda, com

prioridade  de  atendimento  aos  municípios  com  população  até  cinquenta  mil

habitantes.

Para: Construir casas para a população com renda mensal de um a três salários

mínimos, visando reduzir o déficit habitacional verificado nesta faixa de renda, com

prioridade  de  atendimento  aos  municípios  com  população  até  cinquenta  mil

habitantes ou que tenham comunidades indígenas ou quilombolas.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Valor: R$600.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  Gasto:  4483  -  Construção,  Reformas  e  Melhorias  em  Unidades

Habitacionais - o objeto do gasto previsto por esta emenda deve ser o atendimento

habitacional  aos povos  indígenas,  com reforma e  construção de novas  moradias.

(despesas de capital)
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Região Beneficiada: Estadual

Unidade Orçamentária Deduzida: Reserva de Contingência

Projeto ou Atividade Deduzida: Reserva de Contingência - Valor: R$600.000,00

Valor Total das Emendas: R$ 600.000,00

Valor Total das Deduções da Reserva de Contingência: R$600.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.548/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.548/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza e Desigualdade”,  visa à alteração da Ação 4577 -  Projetos de Pesquisa

Tecnológica  -  do  PPAG  2012/2015,  para  criação  de  programas  de  qualidade

ambiental  a partir  do desenvolvimento de tecnologias  sociais,  limpas e de manejo

sustentável, priorizando a agricultura familiar, as áreas de assentamento, os Arranjos

Produtivos Locais - APLs - e as populações tradicionais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe tem por objetivo a criação de programas

de qualidade ambiental a partir do desenvolvimento de tecnologias sociais, limpas e

de manejo sustentável, priorizando a agricultura familiar, as áreas de assentamento,

os Arranjos Produtivos Locais - APLs - e as populações tradicionais.

É  sabido  que  a  agricultura  familiar,  as  populações  tradicionais  e  as  áreas  de

assentamento  têm  demandas  produtivas  peculiares,  que,  muitas  vezes  não  se

encontram contempladas pelas atividades de desenvolvimento tradicionais, voltadas

para agricultura em maior escala. O desenvolvimento de soluções voltadas a esse

público tem, assim, elevado potencial de inclusão socioprodutiva.

Assim, acolhe-se aqui a proposta, por meio do envio de requerimento à Secretaria

de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Conclusão

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

1.548/2011, na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.548/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia  e  Ensino  Superior,  solicitando  providências  para  o  desenvolvimento  e

divulgação  de  tecnologias  sociais,  limpas  e  de  manejo  sustentável,  priorizando  a

agricultura familiar, as áreas de assentamento, os Arranjos Produtivos Locais - APLs -

e as populações tradicionais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.549/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.549/2011,  oriunda  do  Seminário  Legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  da  Ação  4629  -

Promoção,  Atração  e  a  Retenção  de  Investimentos  -  do  PPAG  2012-2015,  para

fortalecimento da política de atração de investimentos e empreendimentos para as

regiões mais pobres do Estado, como Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e para as

regiões de fronteira, no caso da Zona da Mata.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  em  questão  é  fruto  da  aglutinação  de  três

propostas. A primeira visa ao fortalecimento da política de atração de investimentos e

empreendimentos  para  as  regiões  mais  pobres  do  Estado,  como  o  Vale  do

Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. A segunda visa à elaboração de leis estaduais e

municipais  que controlem, monitorem e  estabeleçam uma gestão  descentralizada,
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buscando  o  desenvolvimento  sustentável,  e  a  terceira  visa  à  implementação  de

política de incentivo fiscal específica para regiões de fronteira, em especial, na Zona

da Mata.

As  regiões  mais  pobres  do  Estado precisam de  políticas  públicas diferenciadas

adaptadas  às  suas  realidades  e  às  suas  atividades  econômicas  principais.  Além

disso,  o Estado deve buscar  a implementação de políticas  públicas que evitem a

guerra fiscal com outros Estados.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  solicitando

esforços para atração de investimentos adaptáveis às realidades do Norte de Minas,

Vale do Jequitinhonha e Mucuri e para agregação de valor à produção de base local,

principalmente nas regiões fronteiriças.

Conclusão

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

1.549/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.549/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Econômico,  solicitando  esforços  para  atração  de  investimentos

adaptáveis  às  realidades  do  Norte  de  Minas  e  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  do

Mucuri, bem como para as áreas fronteiriças do Estado, principalmente da Zona da

Mata.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.550/2011

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.550/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza e desigualdade”,  encaminha proposta  de alteração do PPAG 2012-2015

para  inclusão,  como  missão  das  instituições  de  ensino  superior  e  institutos  de

pesquisa  vinculados  ao  governo  do  Estado,  o  desenvolvimento  e  atendimento  a

projetos baseados em tecnologias sociais e no uso de insumos e habilidades locais,

voltados para as regiões de menor desenvolvimento humano do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em estudo visa incluir como missão das instituições

de  ensino  superior  e  institutos  de  pesquisa  vinculados  ao  governo  do  Estado,  o

desenvolvimento e atendimento a projetos baseados em tecnologias sociais e no uso

de insumos e habilidades locais, voltados para as regiões de menor desenvolvimento

humano do Estado e com foco nas necessidades regionais.

As instituições de ensino superior e os institutos de pesquisa vinculados ao governo

do  Estado,  por  não  precisarem  apresentar  retorno  econômico,  podem  ser

instrumentos  voltados  para  o  desenvolvimento  de  pesquisa  básica  e  de  elevado

retorno  social.  Dessa  forma  e  considerando  que  são  financiadas  por  recursos

públicos,  é  adequado  que  tais  instituições  se  preocupem  com  a  busca  de

conhecimento voltado para intervenção nas regiões de menor desenvolvimento do

Estado. Incluir essa atribuição na missão dessas entidades é, assim, justificável.

Considerando que se  trata  de  alteração  na organização do  Poder  Executivo,  o

acolhimento da proposta deve ser feito por meio de requerimento a esse Poder para

que analise a demanda apresentada.

Conclusão

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

1.550/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.550/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Governo solicitando o estudo da possibilidade da alteração da missão e atribuições

das  instituições  de  ensino  superior  e  dos  institutos  de  pesquisa  que  integram  o

governo do Estado, com vistas a incluir entre elas o desenvolvimento e atendimento a

projetos baseados em tecnologias sociais e no uso de insumos e habilidades locais,

voltados para as regiões de menor desenvolvimento humano do Estado e com foco

nas necessidades regionais.

Sala das Comissões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.552/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.552/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1154  -

Capacitação do Público Beneficiário - do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG  -  2012-2015,  para  efetivação  da  aquisição  mínima  de  30%  dos  gêneros

alimentícios  de  agricultores  familiares,  determinada  pelo  Programa  Nacional  de

Alimentação Escolar, em todos os Municípios mineiros.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme dispõe o art. 14 da Lei  Federal nº 11.947, de 16/6/2009, do total  dos

recursos  financeiros  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da
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Educação - FNDE -, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae

-,  no  mínimo  30%  deverão  ser  utilizados  na  aquisição  de  gêneros  alimentícios

diretamente  da  agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas

organizações, dispensando-se o procedimento licitatório.

A alimentação  escolar  é  essencial  para  a  manutenção  do  aluno  na  escola  e,

consequentemente, para o bom desempenho em seu percurso educativo. Saliente-se

também que,  com o  vínculo  entre  alimentação escolar  e  produção da  agricultura

familiar,  pode-se proporcionar  aos alunos o  restabelecimento das  relações com a

cultura  alimentar  de  sua  região  e  também  a  introjeção  de  valores  referentes  ao

comércio justo e solidário.

Durante  a  realização  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,  foram

apontados diversos desafios para a implementação do art. 14 da Lei nº 11.947, de

2009, entre os quais se destacaram: as dificuldades com a logística de transporte dos

gêneros  alimentícios;  o  estabelecimento  inadequado  dos  preços  de  referência;  a

oferta insuficiente ou irregular; a impossibilidade de emissão de documento fiscal por

parte de alguns produtores;  os baixos valores “per capita”  repassados à conta do

programa; dificuldade de regularização sanitária  para os produtos da agroindústria

familiar; inexistência de mecanismos eficientes de incentivo ou de punição aos órgãos

que não atingirem os índices de aquisição da referida lei; dificuldade da agricultura

urbana  e  periurbana  em  obter  a  Declaração de Aptidão  ao Pronaf  -  DAP -  para

comprovação  da  condição  de  agricultor  familiar.  Salientou-se,  na  ocasião,  a

necessidade  de  investir  no  pessoal  técnico  do  sistema  estadual  de  educação,

especialmente nutricionistas, e na extensão rural da Emater, para que a política de

compra  direta  para  alimentação  escolar  se  concretize.  Também  foi  sugerida  a

possibilidade  de  aprimorar  o  sistema  por  meio  da  valorização  dos  produtos

agroecológicos e orgânicos.

No PPAG 2012-2015, é apresentado o Programa 025 -  Cultivar, Nutrir e Educar  -,

direcionado especificamente para o Pnae, incluindo a aquisição direta de produtos da

agricultura familiar.  Trata-se de  um projeto estruturador  envolvendo a atuação em

rede de diversas secretarias cujas atribuições teriam interface com o programa de

alimentação escolar, de forma a viabilizar satisfatoriamente a implementação da nova
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lei.

De maneira  a  contribuir  para  a  melhor  condução  da  atuação  pública  no  Pnae,

opinamos pelo acolhimento da proposta em análise por meio de dois requerimentos,

distinguindo as sugestões referentes às competências federais e estaduais,.

Conclusão

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

1.552/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.552/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios ao Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da Empresa de Assistência

Técnica  e Extensão Rural  do Estado de Minas Gerais  -  Emater-MG -,  solicitando

estudo de viabilidade para efetivação do disposto na Lei 11.947, de 2009, sobre a

utilização de, no mínimo, 30% de recursos para aquisição dos gêneros alimentícios

de  agricultores  familiares,  em  todos  os  Municípios  mineiros,  por  meio  de

concentração dos esforços de assistência técnica e extensão rural para possibilitar a

inclusão  dos  agricultores  familiares  na  política  de  aquisição  de  alimentos  para  a

alimentação escolar; adequação das normas sanitárias estaduais infralegais ao modo

e escala de produção da agricultura familiar; e adoção de mecanismos de estímulo ou

de penalização aos Municípios, com base na implementação, com objetivo futuro de

atingir 50% de aquisição direta da agricultura familiar;

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.552/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios ao Ministro da Educação e

ao  Ministro  do  Desenvolvimento  Agrário  solicitando  estudo  de  viabilidade  para

efetivação do disposto na Lei 11.947, de 2009, sobre a utilização de, no mínimo, 30%

de recursos para aquisição dos gêneros alimentícios de agricultores familiares, em

todos os Municípios mineiros, por meio de desburocratização do acesso do agricultor

familiar  ao programa (requisitos jurídicos), inclusive na obtenção da Declaração de

Aptidão ao Pronaf  -  DAP -; adequação das normas sanitárias federais ao modo e

escala de produção da agricultura familiar; aumento do teto de fornecimento de cada

produtor; adoção de mecanismos de estímulo ou de penalização aos Municípios, com

base na implementação, de forma a atingir  50% de aquisição direta da agricultura

familiar; valorização dos produtos agroecológicos, inclusive aqueles produzidos por

povos e comunidades tradicionais; consolidação da Declaração de Aptidão ao Pronaf

- DAP - como instrumento para acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura  Familiar  -  Pronaf  -  para  todas  as  comunidades  tradicionais,

independentemente  de  etnia,  raça,  cultura,  abarcando também os  acampados  da

reforma agrária.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.553/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.553/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alteração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2012-2015 com o objetivo de transformar a Subsecretaria de Agricultura Familiar,

vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

em secretaria de Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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Os  movimentos  sociais  de  agricultura  familiar  mantêm,  há  muitos  anos,  a

reivindicação  por  uma  estrutura  governamental  estadual  especializada  para  seu

público.  Como argumentação,  remetem à  estrutura do governo federal,  na qual  o

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  -  MDA -  organiza  e  executa  as  políticas

públicas da agricultura familiar e da reforma agrária.

Atendendo à reivindicação desses movimentos sociais,  o Governador do Estado

criou,  por  meio da Lei  Delegada nº 180,  de  2011,  a  Subsecretaria  de  Agricultura

Familiar, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

com  a  atribuição  de  planejar,  coordenar,  promover  e  avaliar  as  políticas,  os

programas e as ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável da agricultura

familiar,  dos  empreendimentos  familiares  rurais  e  do  abastecimento  alimentar  em

Minas Gerais.

Todavia, os movimentos sociais reivindicam para a agricultura familiar uma estrutura

mais  ampla  e  de  “status”  mais  elevado.  Por  essa  razão,  no  seminário  legislativo

“Pobreza e  desigualdade”,  foi  priorizada a proposta de  que o  governo do Estado

transformasse a Subsecretaria de Agricultura Familiar em secretaria de Estado.

De forma a expressar a vontade popular e a contribuir para o fortalecimento das

políticas públicas desse público, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise

na forma de requerimento.

Conclusão

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

1.553/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.553/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Governador  do  Estado

solicitando  seja  realizado  estudo  quanto  à  viabilidade  de  transformação  da
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Subsecretaria de Agricultura Familiar, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, em secretaria de Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.554/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.554/2011,  que  tem  como  proponentes  o

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  e  o  Sr.  Eduardo  Nascimento,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

e outros, sugere alteração da Ação 4560 - Bolsa Verde - Ampliação e Conservação da

Cobertura Vegetal Nativa  - do  Plano Plurianual de Ação Governamental  -  PPAG  -

2012-2015, com o objetivo de consolidar o Programa Bolsa Verde, para pagamento

aos agricultores familiares e produtores rurais por serviços ambientais prestados, com

alteração de metas física e financeira e de unidade de medida do produto dessa

ação.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A política pública denominada Bolsa Verde foi instituída pela Lei nº 17.727, de 2008,

e  regulamentada pelo  Decreto  nº  45.113,  de  2009.  Esse instrumento  consiste  no

pagamento  de  serviços  ambientais  aos  proprietários  e  posseiros  rurais  para

conservação ou recuperação de vegetação nativa, com o objetivo de recompensá-los

pela proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos.

Segundo sua lei de criação, o Bolsa Verde tem como fontes financeiras: 10% do

orçamento  anual  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -; 50% do
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valor  arrecadado  com  a  cobrança  de  multa  administrativa  por  infrações  à  Lei  nº

14.309,  de  2002;  recursos  ordinários  do  Tesouro  Estadual  consignados  na  Lei

Orçamentária Anual - LOA -, entre outras.

De acordo com o art.  3º  da Lei  nº 17.727, de 2008, os agricultores familiares e

pequenos produtores rurais têm prioridade na concessão do benefício. Não obstante,

a referida lei estabelece que o benefício será progressivamente ampliado, até tornar-

se acessível à totalidade dos proprietários e posseiros rurais do Estado. A proposta

em análise coaduna com o objetivo legal de ampliação dessa política pública.

Durante a discussão de mérito da proposta de ação legislativa, observou-se que

houve equívoco na definição do objeto e da unidade de medida da Ação 4560, pois

esta é mensurada em termos de hectares protegidos. Além da alteração de objeto e

unidade de medida, aproveitamos para sugerir a correção de erros ortográficos no

texto da finalidade da ação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.554/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação -

Ação: 4560 - Bolsa Verde - Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa.

Mudança de Finalidade:

Para: Incentivar a ampliação e conservação da cobertura vegetal nativa através de

adoção de incentivos financeiros como pagamento de bolsas aos proprietários que

conservarem áreas de vegetação nativa pelo período especificado no edital

Mudança de Produto:

Para: Hectare Protegido

Mudança de Unidade de Medida:

Para: Hectare
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Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Justificação: De acordo com o art. 3º da Lei nº 17.727, de 2008, os agricultores

familiares e pequenos produtores rurais têm prioridade na concessão do benefício.

Não  obstante,  a  referida  lei  estabelece  que  o  benefício  será  progressivamente

ampliado, até tornar-se acessível à totalidade dos proprietários e posseiros rurais do

Estado.  Esta  emenda  coaduna  com  o  objetivo  legal  de  ampliação  dessa  política

pública. Durante a discussão de mérito da proposta de ação legislativa, observou-se

que houve equívoco na definição do objeto e da unidade de medida da Ação 4560,

pois  esta  é  mensurada em termos de hectares  protegidos.  Além da alteração de

objeto  e  unidade  de  medida,  aproveitamos  para  sugerir  a  correção  de  erros

ortográficos no texto da finalidade da ação.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.555/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.555/2011,  que  tem  como  proponentes  o

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  e  o  Sr.  Rômulo  Luiz  Campos,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

e  outros,  sugere  alteração  da  Ação  1244  -  Combate  à  Pobreza  Rural,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, visando garantir recursos

para continuação e expansão do Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR - no

âmbito da região geográfica de atuação da Secretaria de Estado Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan

- e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e

para implantação de fossas sépticas e melhorias sanitárias para comunidades rurais

do semiárido.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  quatro  sugestões  que

abordavam  temas  semelhantes,  visa  garantir  recursos  no  PPAG 2012-2015  para

continuação e expansão do PCPR no âmbito da região geográfica de atuação da

Sedvan e do Idene. A proposta objetiva, ainda, a implantação de fossas sépticas e a

promoção  de  melhorias  sanitárias  para  comunidades  rurais  do  semiárido,  com

financiamento das três esferas do governo e diminuição em 50% ou eliminação da

taxa de cobrança dos serviços de esgotos da Copasa-MG no Baixo Jequitinhonha e

Mucuri.  Sugere,  também,  a  criação  de  programa  especial  de  inclusão  produtiva

possibilitando o acesso às políticas públicas de assistência técnica e extensão rural -

Ater - e financiamento em Municípios onde se concentram pobreza e migração rural.

Os  proponentes  argumentam que  mais  de  100  mil  trabalhadores  rurais  migram

anualmente para outras regiões e Estados em busca de oportunidades de emprego e

renda. Submetidos a condições penosas - vivem em alojamentos precários, passam

fome -, muitos retornam doentes, inclusive com doenças transmissíveis, e fazendo

uso de drogas. Essa migração, na opinião dos proponentes, resulta na desagregação

das  famílias  e no  aumento do  índice  de suicídios.  Noventa e dois  por  cento  dos

migrantes são membros da agricultura familiar sem acesso às políticas públicas de

financiamento e à Ater. A mecanização do trabalho da colheita da cana-de-açúcar e

do  café  vai  provocar  mais  desemprego e  agravar  a  situação de  pobreza desses

trabalhadores. A requalificação profissional não resolverá sozinha essa situação. O

agricultor familiar quer cuidar da terra e produzir alimentos e não tem interesse em

tornar-se operário de outro setor.

O Programa Associado 191 - Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR -, do

PPAG 2008-2011, foi transformado na Ação 1244 - Combate à Pobreza Rural - no

PPAG 2012-2015, do Programa Estruturador 050 - Desenvolvimento Social dos Vales

do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  Norte  de  Minas.  A proposta,  no  tocante  ao  PCPR,

encontra-se atendida por esse programa.

Em relação ao problema do desemprego no campo,  causado pela expansão da
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mecanização, e à migração de trabalhadores rurais em busca de novas frentes de

trabalho, sugerimos como um dos encaminhamentos possíveis, no âmbito do PPAG,

alterar  o nome da Ação 1244 para “Combate à Pobreza e à Migração Laboral”  e

incluir em sua finalidade a expressão “e buscando alternativas de absorção de mão

de  obra,  de  forma  a  evitar  a  migração  laboral”.  Sugerimos,  ainda,  encaminhar

requerimento à Sedvan informando-a das razões que motivaram as alterações na

Ação  1244  e  solicitando  a  elaboração  e  encaminhamento  a  esta  Comissão  de

diagnóstico dos trabalhadores em situação de migração laboral no campo, com dados

como  escolaridade,  capacitação  profissional,  empregabilidade,  entre  outros,  e  de

plano para a absorção da mão de obra atingida pelo processo de mecanização da

colheita de cana-de-açúcar e de café.

As  questões  sobre  saneamento  constantes  da  proposta  serão  atendidas  pela

Proposta de Ação Legislativa nº 1.556/2011.

Dessa  forma,  opinamos  pela  aprovação  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao projeto de lei que dispõe sobre o PPAG 2012-2015 e de requerimento a

ser encaminhado à Sedvan.

Conclusão

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

1.555/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do requerimento a

seguir redigidos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 050 - Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e

Norte de Minas.

Ação: 1244 - Combate à pobreza Rural

Mudança de Nome:

Para: Combate à pobreza Rural e à Migração Laboral

Mudança de Finalidade:

Para:  Contribuir  para  a  diminuição  das  vulnerabilidades  socioeconômicas  dos

espaços regionais com maior incidência de secas e seu entorno, a partir  de ações
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que levem à dinamização da economia da Região e ao fortalecimento da base social,

organizando a sociedade civil, promovendo a coordenação e a cooperação entre os

atores locais, com ênfase na população rural, e buscando alternativas de absorção de

mão de obra, de forma a evitar a migração laboral.

Justificativa:  Historicamente  vimos  em  outros  países  e  mesmo no  Brasil  que  a

mecanização acentuada na lavoura reduz o uso intensivo  de mão de obra.  Se a

mecanização proporciona ganhos de produtividade, causa desemprego e acentua a

migração  laboral.  A alteração  do  nome  da  ação  e  do  texto  da  finalidade  busca

direcionar os esforços do Estado para a mitigação desse problema.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.555/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e também de

autoria do Sr. Rômulo Luiz Campos, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao  Secretario de Estado Extraordinário para o Desenvolvimento dos

Vales Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas informando-o de que, em função

do alto custo social representado pela migração laboral em Minas Gerais, foi proposta

emenda  à  finalidade  da  Ação  1244,  adicionando-se  a  expressão  “e  buscando

alternativas de absorção de mão de obra, de forma a evitar a migração laboral”, com

o  objetivo  de  que  sejam  adotadas  medidas  objetivas  contra  esse  fenômeno,  e

solicitando a elaboração e o encaminhamento a esta Comissão de diagnóstico da

situação dos trabalhadores em situação de migração laboral no campo, com dados

como escolaridade, capacitação profissional, empregabilidade, entre outros, além de

plano para a absorção da mão de obra atingida pelo processo de mecanização das

colheitas de cana-de-açúcar e de café.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.556/2011

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.556/2011,  que  teve  como  proponentes  o

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”  e  o  Sr.  Rômulo  Luiz  Campos,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

e outros, sugere alteração da Ação 1240 - Água para Todos -  Universalização do

Acesso e Uso a Água - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, de forma a priorizar a agricultura familiar no acesso a água nos meios urbano,

periurbano e rural, em especial nas regiões atingidas por déficit hídrico acentuado,

nas comunidades com menos de 200 habitantes e nos estabelecimentos rurais da

agricultura familiar, desde que satisfeitas as necessidades de abastecimento público e

dessedentação de animais. Sugere, ainda, ações de preservação e produção de água

e  fortalecimento  e  ampliação  dos  programas  e  das  ações  de convivência  com o

semiárido e produção de alimentos no Vale do Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  quatro  sugestões  que

abordavam temas semelhantes, visa à priorização da agricultura familiar no acesso a

água nos meios urbano, periurbano e rural, em especial nas regiões atingidas por

déficit  hídrico  acentuado,  nas  comunidades  com menos  de 200  habitantes  e  nos

estabelecimentos  rurais  da  agricultura  familiar.  A  proposta  condiciona-se  ao

atendimento às prioridades de uso dos recursos hídricos estabelecidas na Lei das

Águas, ou seja, o abastecimento público e a dessedentação de animais, sem deixar

de lado a recomendação de investimento em ações de preservação e produção de

água. Sugere, ainda, o uso preferencial de tecnologias alternativas e o envolvimento

dos Municípios, das concessionárias de abastecimento público e das organizações da

sociedade civil.
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Apesar de estarem presentes no PPAG, os programas de governo para o norte e

nordeste  do  Estado  que  preveem  os  serviços  de  fornecimento  de  água  e  de

esgotamento  sanitário  às  populações  de  baixa  renda  deixam  uma  lacuna,  o

atendimento de localidades com menos de 200 habitantes. A Copanor, subsidiária da

Copasa-MG, criada pelo governo para suprir com esses serviços o semiárido - região

que a própria Copasa-MG não consegue atender já que a população mais carente

não consegue arcar com as tarifas do serviço -, atende somente às localidades que

tenham  entre  200  e  5.000  habitantes.  A população  excluída  desse  atendimento,

entretanto, não pode prescindir desse serviço, pois o saneamento básico é essencial

para uma sobrevivência digna de todos, e não somente de parte da população.

Para atender a essas propostas, entendemos que devem ser alterados os objetivos

dos Programas 053 e 050 e as finalidades das Ações 1098 e 1240. Nos objetivos,

incluiremos  a  universalização  do  acesso  ao  saneamento  básico;  nas  finalidades,

incluiremos o atendimento da população residente em localidades com menos de 200

habitantes. Sugerimos,  ainda, o envio de requerimento à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan - e

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -,

solicitando que informem qual é o déficit de acesso a água para consumo humano no

semiárido do Estado, identificando a ocorrência em comunidades com menos de 200

habitantes. Por último, apresentaremos requerimento à Comissão de Meio Ambiente

e  Desenvolvimento  Sustentável  para,  em  conjunto  com  esta  Comissão,  discutir

estratégias  de  gestão  e  de  financiamento  do  governo  do  Estado  para  garantir  a

universalização do acesso a água no semiárido mineiro.

Dessa  forma,  opinamos  pela  aprovação  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao projeto de lei que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e de requerimentos

à Sedvan e à Sedru.

Conclusão

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

1.556/2011  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011  e  dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.
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André Quintão, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 053 - Saneamento para todos -

Ação: 1098 - Saneamento de Minas

Mudança de Finalidade:

Para:  Promover  a  saúde  por  meio  da  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos

sistemas  de abastecimento  de  água,  esgotamento sanitário  e  drenagem pluvial  e

universalizar o seu atendimento, inclusive para as localidades com população inferior

a duzentos habitantes.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico - Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes, como vem fazendo.  Essa emenda propõe explicitar,  na

finalidade da Ação 1098, o atendimento a essas localidades.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 053 - Saneamento para todos

Mudança de Objetivo:

Para:  Promover  a saúde por  meio do acesso adequado ao saneamento básico,

notadamente através da construção de fossas sépticas, módulos sanitários, estações

de  tratamento  de  esgoto,  assegurando  a  universalização  desse  acesso,  e

implantação,  ampliação e  melhoria  dos sistemas de abastecimento de  água e  de

esgotamento sanitário.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico - Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes, como vem fazendo. Essa emenda propõe explicitar esse

princípio fundamental no texto do objetivo do Programa 053.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 050 - Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e
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Norte de Minas

Ação: 1240 - Água para todos - Universalização do Acesso e uso a Água

Mudança de Finalidade:

Para: Ampliar o abastecimento regular de água para o consumo humano e para o

desenvolvimento  sustentável,  inclusive  nas  localidades  com  população  inferior  a

duzentos  habitantes,  por  meio  de  intervenções  estruturais  em  espaços  regionais

localizados nas áreas de abrangência do semiárido mineiro e seu entorno - áreas

com maior incidência da seca.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico - Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes, como vem fazendo.  Essa emenda propõe explicitar,  na

finalidade da Ação 1240, o atendimento a essas localidades.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 050 -  Desenvolvimento social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e

Norte de Minas

Mudança de Objetivo:

Para: Promover o desenvolvimento social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

Norte de Minas a partir  de ações que visem à inclusão produtiva das famílias que

vivem  em  situação  de  pobreza  articuladas  com  ações  de  implantação  de

infraestrutura de saneamento básico, assegurando sua universalização.

Justificativa: A Política Nacional de Saneamento Básico - Lei Federal nº 11.445, de

2007,  estabeleceu  como  princípio  fundamental  a  universalização  do  acesso  aos

serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, não pode o governo estadual

excluir de seu planejamento o atendimento da população situada em localidades com

menos de 200 habitantes, como vem fazendo. Essa emenda propõe explicitar esse

princípio fundamental no texto do objetivo do Programa 050.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.556/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e também de

autoria do Sr. Rômulo Luiz Campos, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais  - Fetaemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos

Vales Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte de Minas -  Sedvan -  e à Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Regional  e Política Urbana -  Sedru -,  solicitando que

informem qual é o déficit de acesso a água para consumo humano no semiárido do

Estado, identificando a ocorrência em comunidades com menos de 200 habitantes.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Participação Popular:

O  Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.556/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e também de

autoria do Sr. Rômulo Luiz Campos, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais  - Fetaemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos

regimentais,  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento  Sustentável  e da Comissão de Participação Popular

para debater estratégias de gestão e de financiamento do governo do Estado para

garantir a universalização do acesso a água no semiárido mineiro.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.557/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.557/2011, de autoria do Sr. Mauro Ambrósio da

Silva  Júnior,  sugere  alteração  do  Programa  177  -  Minas  Sem  Fome,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para inclusão da ação Apoio

à Implantação de Redes Domiciliares de Abastecimento de Água.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em
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Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a criação de ação de apoio à implantação de redes

domiciliares de distribuição de água, tendo como público-alvo famílias de agricultores

carentes da região do semiárido, no âmbito do programa Minas sem Fome.

Segundo argumento  do  autor,  diversos programas,  sejam eles  estaduais,  sejam

federais,  aplicam  recursos  na  perfuração  de  poços  e  mesmo  na  captação  e

disponibilização de água para comunidades rurais carentes na região do semiárido,

porém sem investimentos na  rede de  distribuição.  A ausência  desse componente

dificulta o acesso da população à água e impede que sejam atingidos plenamente os

objetivos do investimento público, que seriam a melhoria das condições de saúde e

higiene das famílias, a promoção de qualidade de vida e o resgate da cidadania.

Ação similar tem lugar no PPAG 2008-2011 no mesmo programa, Minas Sem Fome:

a Ação 4168 – Apoio ao Abastecimento Comunitário de Água aloca R$200.000,00 e

prevê o atendimento de 700 famílias em 2011, tendo sido executados 62,8% da meta

financeira até 24 de novembro.

De caráter complementar às atividades estruturais que buscam garantir água nas

comunidades,  a proposta é pertinente ao PPAG e detém argumentos técnicos de

valor, uma vez que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas

Gerais  –  Emater  -MG –  realiza  atendimento  individual  às  famílias  e  conhece em

detalhe as demandas de cada comunidade, o que permite uma prestação de serviço

de melhor qualidade.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.557/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.
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André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 177 - Minas sem fome

Ação: .... - Apoio à implantação de redes domiciliares de abastecimento de água

Unidade Orçamentária: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais

Finalidade:  Disponibilizar  água  em  quantidade  e  qualidade  para  residências  de

famílias  de  agricultores  carentes  da  região  do  semiárido,  a  partir  de  poços  já

construídos.

Produto: Família Beneficiada

Unidade de Medida: Família

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Estruturar e realizar pagamento por serviços ambientais de catação, segregação e

destinação para reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores de materiais

recicláveis, por meio das Associações ou Cooperativas de Catadores.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 240.000,00

Justificativa:  Diversos  órgãos  trabalham  com  a  questão  do  acesso  ao

abastecimento público de água na região do semiárido, especialmente na perfuração

de  poços.  O  que  se  propõe  com  esta  ação  é  disponibilizar,  a  partir  de  poços

existentes, redes de abastecimento que levem a água até as famílias, facilitando o

acesso, melhorando as condições de saúde e higiene, promovendo qualidade de vida

e resgate da cidadania.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.558/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.558/2011, do seminário legislativo “Pobreza e
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desigualdade” e de Luiz Carlos Carvalho Oliveira, do Fórum Mineiro de Economia

Popular Solidária, e outros, encaminha sugestão de alteração da Ação 4173 - Apoio à

Comercialização e Promoção das Feiras da Economia Popular Solidária - do Plano

Plurianual  de Ação Governamental  - PPAG  - 2012-2015, para aumentar as metas

física e financeira para garantir a realização de 12 feiras em 2012.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.558/2011 objetiva aumentar as metas física e

financeira  na  Ação  4173  -  Apoio  à  Comercialização  e  Promoção  das  Feiras  da

Economia Popular Solidária -, inserida no Programa 267 - Programa de Geração de

Renda e Inclusão Produtiva -, para o exercício de 2012.

De acordo com a proposta, a meta física aumentaria de 1 para 12 feiras instaladas

no Estado, regionalizando-as conforme a previsão de 2013, e a meta financeira de

R$5.000,00 para R$ 350.000,00.

A Economia  Popular  Solidária  tem  como pressuposto  a  gestão  democrática  da

produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, baseando-se nos

princípios  da  autogestão,  da  solidariedade,  da  sustentabilidade  ecológica  e  da

democracia.  Em  decorrência,  a  Economia  Popular  Solidária  concebe  o

desenvolvimento econômico a partir  da inclusão social, projetando uma concepção

também alternativa de organização da economia e da sociedade.

A finalidade  da  Ação  4173  objetiva  justamente  apoiar  os  empreendimentos  da

economia  popular  solidária nas  áreas de  comercialização de produtos e  serviços,

uma vez que o acesso ao mercado é um dos principais desafios enfrentados pelas

iniciativas solidárias. Para que essa finalidade seja alcançada, é fundamental apoiar e

incentivar  a  comercialização,  por  meio  das  feiras  regionais,  que  são  importantes

instrumentos de promoção e geração de renda.
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O orçamento destinado à inclusão produtiva no Estado para o exercício de 2012 é

insuficiente para a demanda. É necessário, portanto, aumentar os recursos para que

se promovam, de fato, os empreendimentos econômicos solidários.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.558/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 e 2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel – Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva

Ação: 4173 - Apoio à comercialização e promoção das feiras da economia popular

solidária.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 345.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Ação:  Apoio  à  Comercialização  e  Promoção  das  Feiras  da  Economia  Popular

Solidária.

Objeto do Gasto: Genérico
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Categoria Econômica: Despesas correntes Valor: R$345.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A classificar Valor: R$345.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.559/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.559/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  de  Andrea  Mismotto  Carelli,  do  Ministério  Público  Estadual  -

Promotoria de Combate ao Crime Organizado, e outros, sugere alteração da Ação

1206  -  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  -  do  PPAG  2012-2015,  com

modificação de sua unidade de medida e a desagregação da ação em: ações de

implantação  dos  centros  integrados;  atendimento  à  medida  de  semiliberdade;

construção de centros  socioeducativos e  fomento à  implantação das  medidas em

meio aberto.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere alteração da Ação 1206 - Atendimento às Medidas

Socioeducativas – do PPAG 2012-2015, com modificação de sua unidade de medida

e  a  desagregação  da  ação  em:  ações  de  implantação  dos  centros  integrados;

atendimento à medida de semiliberdade;  construção de centros socioeducativos e

fomento à implantação das medidas em meio aberto.

A proposta incide sobre ação de grande relevância social, uma vez que pretende

equalizar  o  déficit  de  vagas  para  o  cumprimento  de  medidas  socioeducativas  no

Estado, conforme preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente. Na proposta do
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PPAG  para  o  quadriênio  2012-2015,  a  redação  da  Ação  1206  enfatiza  como

prioridade a adoção de medidas socioeducativas que não implicam a privação de

liberdade dos jovens em conflito com a lei. Embora pertinente essa nova orientação, a

proposição em análise salienta que tal prioridade deve ser considerada ao lado do

enorme déficit  de  vagas existente  para  os  casos  em que,  por  decisão judicial,  é

necessária a internação. Assim, somos pelo acolhimento da proposição por meio de

emenda  ao PPAG com  vistas  a  alterar  na  Ação  1206:  1)  o  nome da  ação  para

“Construção e estruturação de centros socioeducativos”; 2) a unidade de medida para

“unidade  construída”;  3)  a  finalidade  da  ação  para  “Garantir  estruturas  físicas

adequadas  ao  atendimento  ao  adolescente  autor  de  ato  infracional,  por  meio  de

reformas  em  unidades  em  funcionamento  e  da  construção  de  novos  centros

socieoeducativos,  observando  a  excepcionalidade  da  medida  socioeducativa  de

privação  e  restrição  de  liberdade,  por  meio  da  priorização  do  meio  aberto  e

qualificação da entrada do adolescente no sistema mediante a articulação com os

órgãos de justiça”.

Além dessas alterações, opinamos pelo acolhimento na forma de requerimentos

que  tratam  da  implantação  específica  de  Centros  Integrados  de  Atendimento  ao

Adolescente - CIAs - nos Municípios de Montes Claros, Juiz de Fora e Uberaba, além

da  regionalização  da  medida  de  internação  e  o  fomento  aos  Municípios  para  a

implantação das medidas em meio aberto.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e de requerimentos.

Conclusão

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

1.559/2011  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nºs  2.520/2011  e  dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social.

Ação: 1206 - Atendimento às Medidas Socioeducativas.
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Mudança de Finalidade:

Para: Garantir estruturas físicas adequadas ao atendimento ao adolescente autor

de  ato  infracional,  por  meio  de  reformas  em  unidades  em  funcionamento  e  da

construção  de  novos  centros  socioeducativos,  observando  a  excepcionalidade  da

medida socioeducativa de privação e restrição de liberdade, por meio da priorização

do meio aberto  e qualificação da entrada do adolescente  no  sistema mediante  a

articulação com os órgãos de justiça.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.559/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e de Andrea Mismotto

Carelli,  do  Ministério  Público  Estadual  -  Promotoria  de  Combate  ao  Crime

Organizado, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Secretaria de Defesa Social solicitando providências para  a implantação de Centro

Integrado de Atendimento ao Adolescente - CIA - nos Municípios de Montes Claros,

Juiz de Fora e Uberaba.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.559/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, e de Andrea Mismotto

Carelli,  do  Ministério  Público  Estadual  -  Promotoria  de  Combate  ao  Crime

Organizado, e outros , requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Secretaria  de  Defesa  Social,  solicitando  providências  para  a  regionalização  da

medida de internação e o fomento aos Municípios para a implantação das medidas

em meio aberto.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.560/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.560/2011, de autoria do Sr. Flávio Antônio, da

Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Emater -, sugere alteração da Ação 2023 - Gestão do Minas Sem Fome - do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, nas metas física e financeira

e na regionalização.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita adequações das metas físicas e financeiras da Ação

2023, que aloca recursos para a gestão do Programa 177 - Minas sem Fome.

Por  ser  um  programa  de  abrangência  estadual,  o  Minas  sem  Fome  demanda

elevados esforços de coordenação e orientação, tanto no sentido de padronizar  o

atendimento das diversas regionais às ações do programa, quanto para suportar o

custeio de itens necessários a mais de um ação,  o que podemos entender  como

otimização e, como afirma o autor em sua justificativa, melhor custo-benefício.

Por outro lado, observadas as diversas demandas de incremento de metas físicas e

financeiras  endereçadas  para  o  Programa  Minas  sem  Fome  apresentadas  por

diversos  participantes  das  audiências  públicas  promovidas  por  esta  Comissão,

podemos  crer  que  a  aprovação  da  proposta  em  análise  implicará  significativo

aumento de custos para a coordenação central exercida pela Emater.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de emendas ao

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao Projeto de

Lei nº 2.521/2011, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2012.
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Conclusão

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

1.560/2011  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.520  e  2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão , Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 177 - Minas sem Fome

Ação: 2023 - Gestão do Minas sem Fome

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 250.000,00

Justificação:  O  aporte  maior  de  recursos  possibilitará  uma melhor  condução do

Programa, com mais acompanhamento e assistência técnica, permitindo um melhor

custo-benefício dos investimentos.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada:  3041  -  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do

Estado de Minas Gerais

Ação: Gestão do Minas Sem Fome

Objeto do Gasto: genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes valor: R$ 250.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar valor: R$ 250.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.561/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.561/2011, de Sandra Mara Albuquerque Bossio,

do Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - da Área de Coordenação

Integrada de Segurança Pública 4 - Acisp 4 -, encaminha sugestão de alteração da

Ação 1296 - Com Licença, Vou à Luta - do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, modificando a sua finalidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em comento tem por objetivo modificar o texto da

finalidade de ação do Programa 003 - Melhor Emprego - do PPAG 2012-2015. Esse

pleito reafirma a decisão das participantes da III Conferência Estadual de Políticas

para as Mulheres, realizada entre os dias 17 e 19/10/2011, conforme a proposta nº 1

do Eixo I - Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão

social -, priorizada no relatório final desse evento.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, em

razão  de  a  alteração  expressar  de  forma  mais  adequada  as  manifestações  do

movimento social em defesa de políticas públicas para as mulheres.

Conclusão

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

1.561/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 003 - Melhor Emprego

Ação: 1296 - Com Licença, Vou à Luta

Mudança de Finalidade

Para:  Concretizar  ações  voltadas  para  a  erradicação  do  analfabetismo  e  o

incremento da escolaridade, bem como à capacitação e à qualificação do público-

alvo, visando à ampliação de seu acesso ao mercado de trabalho ou às atividades

formais de geração de renda, de forma a assegurar o empoderamento e a autonomia

financeira das mulheres.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.562/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.562/2011, de autoria do Sr. Flávio Antônio, da

Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Emater  -, encaminha proposta de alteração da Ação 1151 - Apoio à Implantação de

Tanques  Comunitários  de  Coleta  de  Leite  - do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para correção da regionalização de Central para

Estadual.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  solicita  a  alteração  da  regionalização  da  Ação  1151  -  Apoio  à

Implantação de Tanques Comunitários de Coleta de Leite -, substituindo a referência

à região “Central” pela referência genérica “Estadual”.

Por determinação da Constituição Estadual, o plano plurianual do Estado deve ter

suas  ações  regionalizadas,  o  que,  na  visão  do  constituinte,  permitirá  maior

adequação do planejamento público e melhor apropriação das metas pela população

de cada região.  Circunstancialmente,  porém, a  especificação das  metas  físicas  e
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financeiras para cada região é dificultada pela indefinição de parâmetros de processo

de execução ou mesmo pela incapacidade dos técnicos do governo de prever em que

locais do Estado se verificarão condições para implementação de determinada ação.

Isso considerado, e conhecedor  do sistema de planejamento, o autor da proposta

identificou erro na indicação de uma única região para a realização da referida ação,

solicitando a esta Casa a correção pela adoção da nomenclatura “Estadual”, deixando

em aberto a decisão de quais locais serão atendidos pela Ação 1151.

A exigência  de  entrega  de  leite  a  granel  para  os  laticínios  foi  preconizada  na

Instrução Normativa nº 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Mapa  -,  como  forma  de  melhorar  as  condições  sanitárias  de  armazenagem

temporária e transporte do leite nas diversas bacias leiteiras do país. Essa medida,

portanto, exige a instalação de tanques de expansão,  que acumularão o leite  em

condições adequadas de resfriamento até que o caminhão-tanque o recolha,  sem

mais  contato  humano  com  o  produto.  O  custo  do  equipamento,  porém,  em

comunidades caracterizadas por baixa escala de produção, inviabiliza a instalação

individualizada para cada produtor. Assim, com a ação em tela, a Emater identifica

essas comunidades e doa-lhes um tanque de expansão coletivo, a ser gerido pelos

próprios produtores locais, o que permitirá a entrega às cooperativas ou laticínios da

região. Poderão candidatar-se ao benefício diversas localidades em todo o Estado,

sendo  contempladas  no  ano  de  exercício  aquelas  que  demonstrarem  condições

adequadas  de  produção  e  gestão  do  equipamento  coletivo.  Essas  circunstâncias

justificam a correção de regionalização sugerida e a fazem pertinente ao PPAG.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.562/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 177 - Minas sem Fome -
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Ação: 1151 - Apoio à implantação de tanques comunitários de coleta de leite

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Justificação:  A correção  da  regionalização  de  “Central”  para  “Estadual”  se  faz

necessária em vista da natureza da ação, cuja execução se dará em diversas regiões

do Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.563/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.563/2011,  de  Sergio  Hirle  de  Souza,  da

Entidade  Profissionais  da  Área  de  Segurança  e  Sociedade  Organizados  por  Um

Brasil Melhor - Espasso Conseg - , encaminha sugestão de alteração da Ação 1172 -

Implantação dos Centros Mais Vida  - do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para incluir a Região do Jequitinhonha/Mucuri, com a implantação

de pelo menos um Centro Mais Vida.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  sugere  a  alteração  da  Ação  1172  -

Implantação dos Centros Mais Vida -,  com o objetivo de incluir  nela a Região do

Jequitinhonha-Mucuri.  A  essa  proposta,  foi  aglutinada  uma  outra  que  sugere  a

antecipação da execução da Ação 4192  - Atendimento aos idosos  – ,  na mesma

região, para o exercício de 2012.

O Programa Mais Vida tem como finalidade melhorar a qualidade de vida da pessoa

idosa, de modo que a população tenha longevidade, com independência e autonomia.

Esse programa pretende implantar a Rede de Atenção à Saúde da População Idosa

no  Estado,  por  meio  de  um  sistema  articulado  e  integrado.  Entre  as  ações  do
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Programa Mais Vida estão a descentralização da assistência, a organização da rede

e a capacitação dos profissionais  da atenção primária à  saúde para a atenção à

saúde do Idoso.

Os  Centros  Mais  Vida  são  referência  em  atenção  secundária  e  devem  ser

implantados  em  todas  as  macrorregiões  do  Estado.  Esses  Centros  prestam

assistência especializada,  por  equipe multidisciplinar  de saúde, à população idosa

frágil, encaminhada pelos profissionais da atenção primária.

A Ação 1172 tem como finalidade implantar a rede de atenção ao idoso por meio da

construção de Centros Mais Vida. No entanto, a Região do Jequitinhonha-Mucuri não

está contemplada nessa ação. Por esse motivo, somos favoráveis à inclusão dessa

região na Ação 1172, para 2013.

Em relação à proposta que sugere a antecipação da execução da Ação 4192 para

2012, não há como atendê-la, pois seu produto é “centro mantido” e não há Centro

Mais Vida construído nessa região.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise, no que se refere

à Ação 1172, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre

o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.563/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde -

Ação: 1172 - Implantação dos Centros mais Vida

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.564/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.564/2011, de Mariana de Resende Franco, do

Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais

- Cogemas -, e outros, sugere alteração do Programa 151 - Gestão do Sistema Único

de Assistência Social - Suas - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015 para transformar o programa em estruturador.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere alterar o Programa 151 - Gestão do Sistema Único

de Assistência Social - para transformá-lo em estruturador.

A política de assistência social configura-se como política de proteção social, não

contributiva, de responsabilidade do Estado, que visa prover famílias e grupos sociais

específicos com as seguranças de sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar e

comunitário, por meio de serviços e benefícios de proteção social hierarquizados em

proteção básica e proteção especial.

Organizada operacionalmente pelo Sistema Único de Assistência Social - Suas -, a

política  de  assistência  social  tem  como  diretrizes  a  descentralização  político-

administrativa, a participação da população na formulação da política e no controle

público de suas ações, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da

política e a centralidade da família na implementação dos serviços e benefícios.

A NOB-Suas propõe que a Política Nacional de Assistência Social seja executada

de  forma  federativa,  por  meio  da  cooperação  efetiva  entre  União,  Estados  e

Municípios. O gestor estadual, além da coordenação da política em seu âmbito de

ação e das atribuições definidas em lei, deve se responsabilizar pelo apoio técnico e

logístico aos Municípios na estruturação dos seus sistemas municipais de assistência

social,  na  gestão  do  cadastro  único  para  a  articulação  e  integração  com  outras

políticas e na gestão do programa Bolsa Família.

De  acordo  com  as  diretrizes  da  descentralização  e  em  consonância  com  o
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pressuposto  da  corresponsabilidade  que  perpassa  a  provisão  dos  serviços  de

proteção social, o financiamento da política de assistência social é feito com recursos

dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios.

Até o corrente ano, a política pública de assistência social no Estado está sendo

executada com previsões orçamentárias no Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2008-2011, por meio da área de resultados Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva, no Programa Estruturador 023 - Implantação do Suas  -,  cujo objetivo é

garantir  mecanismos para  que o Estado e os  Municípios  promovam o acesso da

população vulnerável ao sistema de proteção social.

Cabe  destacar  que  a  inclusão  desse  programa no  planejamento  do  Estado  foi

resultado da participação popular  nos processos de revisão do PPAG promovidos

pela Comissão de Participação Popular - PPO - e pela Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  -  FFO  -,  desde  2003,  a  fim  de  colher  sugestões  de

emendas ao planejamento e ao Orçamento do Estado.

Muito  se  avançou  na  implantação  do  Suas  no  Estado,  fundamentalmente  em

relação à implantação dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras - e dos

Centros de Referência Especializado de Assistência Social - Creas - e ao esforço do

Estado em promover o cofinanciamento sistemático para os Municípios. São 1.083

Cras e 237 Creas implantados em Minas Gerais e 214 Municípios recebendo o Piso

Mineiro de Assistência Social.

O PPAG 2012-2015, ao mudar a lógica de organização dos programas, transformou

todas as ações relacionadas à implantação do Suas no Estado em projeto associado,

considerando que são ações relativas a processos rotineiros da política.

Não obstante os avanços já alcançados, a consolidação do Suas em Minas Gerais

depende  de  uma atuação mais  consistente  do  Estado,  principalmente  no  que  se

refere ao apoio aos Municípios para a implantação dos serviços socioassistenciais de

proteção básica e proteção especial.

Assim, respeitando a lógica de planejamento do Estado e considerando que nem

todas  as  ações  relativas  ao  Suas  são  apenas  processuais,  a  proposta  de  ação

legislativa em análise será atendida, em parte, no âmbito das Propostas de Ações

Legislativas nºs 1.526/2011 e 1.529/2011, que alteram, respectivamente, o status das
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Ações 4234 - Cofinanciamento de serviços e benefícios para Municípios na execução

de proteção social básica - e 4236 - Cofinanciamento de serviços para Municípios na

execução de proteção especial.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

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

1.564/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.565/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.565/2011,  de autoria  do Sr.  Dionísio Carlos

Fernandes, da Câmara Municipal de Belo Vale, sugere a criação, no Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  de  ação  denominada  “Criação  de

Pequenos Animais - Avicultura”, com a finalidade de disponibilizar pintainhas de alto

padrão genético e rações iniciais para agricultores familiares.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O autor solicita a criação de uma ação de estímulo à criação de aves domésticas

por  agricultores  familiares  por  meio  da  distribuição  de  pintainhas  de  alto  valor

genético,  no  âmbito  do  programa  Minas  sem  Fome.  A expectativa  é  que  esses

animais passem a fornecer ovos, ou seja, proteína a baixo custo, com o objetivo de

reforçar a alimentação da própria família e, sequencialmente, promover a geração de

renda a partir da venda de excedentes.

A prática já foi adotada nos primeiros anos do programa Minas sem Fome, tendo

sido suprimida em função de receios gerados pela ocorrência de epidemia em países
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asiáticos a partir de 1997.

Por  serem  esses  animais  tradicionalmente  criados  pelas  populações  rurais

mineiras, o interesse dos agricultores é grande e a adesão, imediata. A eficácia da

ação, segundo expectativa da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de

Minas Gerais, é elevada.

Alinhada com os objetivos do programa no qual foi proposta e podendo contribuir

para a reativação econômica de populações de baixa renda e para a redução da

miséria no Estado, a nova ação é pertinente ao PPAG.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.565/2011  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.520  e  2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 177 - Minas sem Fome

Ação: .... - Criação de Pequenos Animais - Avicultura

Unidade Orçamentária: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais

Finalidade: Disponibilizar pintainhas de alto padrão genético e rações iniciais para

agricultores familiares visando à disponibilização de alimentos de alto valor proteico a

baixo  custo,  através  da  produção  de  ovos  para  consumo  familiar  e  venda  de

excedentes, gerando renda complementar para famílias rurais.

Produto: Família Atendida

Unidade de Medida: Família

Metas por Região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 1.020.000,00

Justificativa: A ação proposta visa aportar recursos para oferecer aos agricultores

familiares carentes a alternativa de disporem de pintainhas de alto valor genético para

fornecerem ovos, proteína de baixo custo, para alimentação e venda de excedentes.

É uma ação de grande aceitação e procura pelos agricultores familiares.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.566/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.566/2011, de Luiz Carlos Carvalho Oliveira, do

Fórum  Mineiro  de  Economia  Popular  Solidária,  e  outros,  encaminha  sugestão de

alteração  da  Ação  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia

Popular Solidária do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para estímulo às redes urbanas de empreendimentos de economia solidária e para

aumento das metas física e financeira em 2012, além do fortalecimento da economia

solidária para mulheres.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.566/2011 objetiva estimular as redes urbanas

de empreendimentos de economia solidária e aumentar as metas física e financeira

na  Ação  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia  Popular

Solidária,  inserida no Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão

Produtiva, para o exercício de 2012. Além disso, objetiva criar a ação Fortalecimento



2381
____________________________________________________________________________

da Economia Solidária para Mulheres nesse mesmo programa, com a finalidade de

fortalecer  a  economia  solidária  por  meio  de  assessoria  técnica,  de  qualificação

profissional  e gerencial,  de crédito solidário  com juros  acessíveis,  de incubadoras

solidárias  e  apoio  à  comercialização (feiras,  exposições,  lojas,  entre  outras)  para

mulheres. Ainda de acordo com a proposta, a meta física passaria de 1 para 125

empreendimentos  apoiados,  regionalizando-os  conforme a  previsão  de  2013,  e  a

meta financeira de R$5.000,00 para R$ 350.000,00.

A Economia  Popular  Solidária  tem  como pressuposto  a  gestão  democrática  da

produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, baseando-se nos

princípios  da  autogestão,  da  solidariedade,  da  sustentabilidade  ecológica  e  da

democracia.  Em  decorrência,  a  Economia  Popular  Solidária  concebe  o

desenvolvimento econômico a partir  da inclusão social, projetando uma concepção

também alternativa de organização da economia e da sociedade.

O  estímulo  às  redes  urbanas  de  empreendimentos  de  economia  solidária  e  a

inclusão de ação já estão contemplados nas ações que compõem o Programa 267,

especialmente  na  Ação  4584,  cuja  finalidade  é  promover  o  fortalecimento  das

atividades  dos  empreendimentos  econômicos  solidários  por  meio  de  ações  de

formação, assessoramento técnico, desenvolvimento de tecnologias sociais e apoio a

investimentos em infraestrutura. Além disso, não se justifica especificar a ação para

mulheres,  uma  vez  que  os  empreendimentos  solidários  já  são  compostos

majoritariamente por elas.

O orçamento previsto para o estímulo às redes urbanas de empreendimentos de

economia solidária no exercício de 2012 é insuficiente e, portanto, concordamos com

a sugestão da proposta em comento de aumentá-lo.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.566/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 e 2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva

Ação:  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia  Popular

Solidária

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 345.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Ação: Fomento e Apoio aos Empreendimentos da Economia Popular Solidária

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$345.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A classificar Valor: R$345.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.567/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.567/2011, de Gildázio Alves dos Santos, do

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Vespasiano

-  Comsans-Vespasiano  -,  sugere  a  criação  de  nova  ação  no  Programa  174  -
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Protagonismo  Juvenil  -  do  PPAG  2012-2015,  sob  a  coordenação  da  Fundação

Educacional  Caio Martins  -  Fucam. Essa nova ação tem por  objetivo reformar  os

centros educacionais e as oficinas das unidades de Buritizeiro, Esmeraldas, Januária,

Juvenília, Riachinho e São Francisco.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela visa a criar uma ação em programa que tem

por objetivo apoiar a permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola da

Fundação  Educacional  Caio  Martins,  mediante  organização  e  oferta  de  proteção

social,  por  meio de  moradia  estudantil  e  educação  complementar,  garantindo  o

vínculo  familiar  e  comunitário.  Apresentada  pelo  representante  do  Comsans-

Vespasiano,  a  proposição  sob  análise  é  fruto  de  estudos  da  Associação  dos

Servidores da Fucam e do Conselho de Desenvolvimento do Núcleo do Urucuia –

Codenu.  Segundo  essas  entidades,  para  que  sejam  ofertados  moradia  e  ensino

profissional adequados, faz-se necessária a reforma das seis unidades educacionais

existentes.

Nos termos do Volume I do PPAG 2012-2015, existe uma única ação do Programa

174 - Protagonismo Juvenil - que disponibiliza, para o ano de 2012, R$3.292.075,00

ao  atendimento  de  863  jovens  ou  adolescentes  das  regiões  Norte  e  Central  do

Estado.  Desse  valor,  R$1.287.075,00  serão  alocados  para  o  o  custeio  (despesa

corrente) das unidades educacionais; e R$2.005.000,00 para investimento (despesa

de capital).

Somente ao analisarmos o Projeto de Lei nº 2.521/2011, a Lei Orçamentária Anual

2012 - LOA -, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2012, é que encontramos, na página 98 do Anexo IV
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(Distribuição Regional  do Investimentos),  os  valores e  as  finalidades de uso para

cada unidade da Fucam. Segundo a LOA, para a unidade educacional de Esmeraldas

está  prevista  a  alocação  de  R$400.000,00  para  a  construção  de  4  casas-vila,

enquanto para a São Francisco estão destinados R$500.000,00 para a construção de

5 casas-vila.

Em princípio, poderíamos entender que o pleito da proposta da ação legislativa em

análise  está  atendido.  No  entanto,  parece-nos  que,  para  melhor  compreensão  e

acompanhamento  dos  investimentos  estatais  pela  população  interessada,  é

aconselhável  que  haja  detalhamento  desses  recursos  no  Programa  174  -

Protagonismo Juvenil - do PPAG 2012-2015, sob a coordenação da Fucam.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que dispõe sobre o PPAG 2012-2015,

desmembrando a Ação 4298 e criando uma exclusiva para reforma e construção das

unidades educacionais, com a transferência de R$2.000.000,00 para ela.

Conclusão

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

1.567/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011, anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - João Leite.

EMENDA Nº ...

Programa: 174 - Protagonismo Juvenil

Ação:  4298 -  Atendimento  em moradia  estudantil  para  adolescentes  e  jovens  e

educação complementar para crianças, adolescentes e jovens.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

EMENDA Nº ...

Programa: 174 - Protagonismo Juvenil

Ação:  ....  -  Construção,  reforma  e  ampliação  de  moradias  estudantil  para

adolescentes e jovens

Unidade Orçamentária: 2161 - Fundação Educacional Caio Martins
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Finalidade:  adequar as instalações das moradias estudantis para maiores de 12

anos, como forma de apoiar a permanência de crianças, adolescentes e jovens na

escola, por meio de organização e da oferta de proteção social.

Produto: Unidade construída/reformada/ampliada

Unidade de Medida: Unidade

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.568/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.568/2011, da Sra. Luciane Sepúlveda Viana, da

Federação Mineira de Xadrez,  encaminha sugestão de criação de ação no PPAG

2012-2015, denominada Xadrez nas Escolas, com a finalidade de desenvolver nos

alunos o autocontrole, a criatividade e a capacidade de pensar de maneira lógica e

ágil.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em 2009, a Ação 2010 - Xadrez na escola -, do Programa 235 - Melhoria do ensino

fundamental  -,  foi  executada  na  íntegra,  beneficiando  500  alunos  das  escolas

públicas estaduais. Essa ação tem um grande alcance social ao viabilizar aos alunos

a prática do xadrez, com o objetivo de desenvolver o autocontrole, a criatividade, o

raciocínio lógico, estimulando a tomada de decisões e melhorando a capacidade de

aprendizado e de integração social dos estudantes.

Em  2010,  a  ação  não  teve  nenhuma execução,  em  virtude  de  não  haver  sido

celebrado convênio com a Federação Mineira de Xadrez, conforme dados apurados
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do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan -, do governo do

Estado. Na revisão de 2011, as metas físicas e financeiras foram reduzidas à metade

em relação aos parâmetros anteriores. No entanto, por meio de emenda popular, a

ação  teve  suas  metas  físicas  e  financeiras  equiparadas  às  estipuladas  no  ano

anterior.

Em decorrência disso, no ano de 2011 a ação foi novamente executada na íntegra,

nos mesmos parâmetros de 2009.

No PPAG em tramitação, a ação não aparece entre as discriminadas no programa

“Desenvolvimento da educação básica”, que substitui o vigente, “Melhoria do ensino

fundamental”. Por conseguinte, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise,

na forma de emenda ao Projeto de Lei  nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG

2012-2015.

Conclusão

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

1.568/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 271 - Melhoria da Educação Básica

Ação: .... - Xadrez na Escola

Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração social.

Produto: Aluno Participante

Unidade de Medida: Aluno

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 80.000,00

Justificação:  Em  2009,  a  Ação  2010  -  Xadrez  na  escola,  do  Programa  235  -

Melhoria do ensino fundamental, foi executada na íntegra, beneficiando 500 alunos

das escolas públicas estaduais. Essa ação tem um grande alcance social ao viabilizar

aos  alunos a  prática  do  xadrez,  com o objetivo  de desenvolver  o  autocontrole,  a

criatividade, o raciocínio lógico, estimulando a tomada de decisões e melhorando a

capacidade de aprendizado e de integração social dos estudantes. Em 2010, a ação

não teve nenhuma execução, em virtude de não haver sido celebrado convênio com a

Federação Mineira de Xadrez, conforme dados apurados do Sistema de Informações

Gerenciais e de Planejamento - Sigplan -, do governo do Estado. Na revisão de 2011,

as metas físicas e financeiras foram reduzidas à metade em relação aos parâmetros

anteriores. No entanto, por meio de emenda popular, a ação teve suas metas físicas e

financeiras equiparadas às estipuladas no ano anterior. Em decorrência disso, no ano

de 2011 a ação foi novamente executada na íntegra, nos mesmos parâmetros de

2009.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.569/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.569/2011,  do  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

encaminha sugestão de aumento dos recursos na ação 2086 - Operacionalização das

Ações do Consfundeb e CAE - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

As escolas da rede pública mineira adquirem os alimentos para a merenda com

recursos repassados pela Secretaria de Estado de Educação às caixas escolares.

Esses recursos têm origem no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -

FNDE  -,  sendo  executados  pelo  Ministério  da  Educação  por  meio  do  Programa

Nacional de Alimentação Escolar - Pnae.

Há dois anos foi aprovada a Lei Federal nº 11.947, de 2009, que, em seu art. 14,

dispôs que, dos recursos financeiros repassados pelo FNDE às escolas por via do

Pnae, um mínimo de 30% deverá ser utilizado na "aquisição de gêneros alimentícios

diretamente  da  agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades

tradicionais  indígenas e  comunidades  quilombolas".  Para  tanto,  a  lei  dispensou o

processo  licitatório  para  a  aquisição  de  gêneros  alimentícios,  além  de  prever  as

circunstâncias  em  que  se  pode  dispensar  a  aquisição  de  alimentos  conforme  o

percentual previsto. Ainda, condicionou o repasse de recursos do FNDE à formação e

ao funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar - CAE -, o qual, em Minas

Gerais, foi instituído pelo Decreto nº 38.806, de 1997.

O CAE é, por conseguinte, um órgão imprescindível para a execução do Pnae e a

proposta  em  epígrafe  visa  propiciar  meios  para  que  o  referido  conselho  possa

articular  os  órgãos  e  instituições  envolvidos  nos  processos  de implementação  do

programa de forma satisfatória para todos os envolvidos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.521/2011, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2012  e  do  requerimento

anexo.

Conclusão

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

1.569/2011 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 2.521/2011 e de requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.
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André Quintão, Presidente - Luiz Henrique relator - Delvito Alves.

EMENDA ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Emenda Orçamentária nº

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes valor: R$ 80.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar Valor: R$ 80.000,00

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.569/2011,  do  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,  da  Federação  dos  Trabalhadores  na

Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg –, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  solicitando

providências  para  que  o  Conselho  de  Alimentação  Escolar  de  Minas  Gerais  –

CAE/MG – estabeleça parcerias com os conselhos Municipais afins, para otimizar as

atividades de monitoramento do Programa de Alimentação Escolar nas escolas do

Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.570/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.570/2011, de Lilian Cristina Bernardo Gomes,

do Centro de Estudos Sociais da América Latina - Cesal - , encaminha sugestão que

incide na Ação 1217 - Circuito Cultural Praça da Liberdade -, do Plano Plurianual de
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Ação Governamental  - PPAG - 2012-2015, cujo escopo é alterar o nome do Museu

dos Homens Brasileiros, para que a denominação desse novo equipamento cultural,

que se pretende construir em 2012, reflita a diversidade cultural existente em Minas

Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa sob comento tem por objetivo garantir que o museu

que será  construído  com recursos  da  Ação 1217 -  Circuito  Cultural  da  Praça da

Liberdade  -  seja  um  espaço  de  expressão  da  diversidade  mineira  e  que  tal

característica esteja explícita no nome do próprio museu.

A Ação 1217 tem a finalidade de implantar equipamentos destinados a oferecer à

população espaços e atividades de promoção do conhecimento, arte, cultura, ciência

e  entretenimento  nos  prédios  públicos  localizados  nas  imediações  da  Praça  da

Liberdade.  A  meta  para  2012  é  implantar  três  centros  culturais:  o  Museu  do

Automóvel, a Casa Fiat e o Museu dos Homens Brasileiros

Segundo  a  proponente,  a  denominação  "Homens  Brasileiros"  revela  uma

concepção  homogeneizante  de  cultura,  pautada  no  indivíduo,  e  não  expressa  as

formas de existência coletiva. Dessa forma, ela acredita que a utilização desse nome

pode criar embaraços e provocar questionamentos por parte da população.

A justificativa  para  a  escolha  desse  nome  apresentada  pelo  representante  da

Secretaria de Cultura, em audiência pública,  é que o termo "homens" se refere à

humanidade.  No  entanto,  concordamos  com  as  ponderações  da  proponente  e

acreditamos  que  seria  mais  conveniente  a  adoção  de  um  nome  que  abarque  a

diversidade de gênero, cultural e étnica, abrangendo as formas de existência coletiva

existentes em Minas Gerais.

Com base no art. 56 da Lei nº 11.726, de 1994, o referido equipamento cultural

poderia  ser  denominado  "Museu  de  Antropologia",  considerando  que  o  termo
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"antropologia"  é  abrangente  e  envolve  aspectos  relativos  às  origens,  evolução,

desenvolvimentos  físico,  material  e  cultural,  fisiologia,  psicologia,  características

raciais, costumes sociais, crenças etc. Contudo, entendemos que esse tema deve ser

objeto de estudos e análise de viabilidade pelo órgão competente.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Cultura em que se solicita providências para

a realização de estudos que indiquem outra  denominação mais  adequada para o

museu.

Conclusão

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

1.570/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.570/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Cultura

solicitando  a  realização  de  estudos  para  a  escolha  de  uma  denominação  mais

apropriada para o centro cultural que se pretende denominar Museu dos Homens

Brasileiros, considerando que a denominação pretendida não abrange a diversidade

da população de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.572/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.572/2011, de Mezaque da Silva de Jesus, do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimg -, encaminha sugestão de

alteração  do  programa  212  -  Minas  Esporte  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação
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Governamental  -  PPAG 2012-2015,  com  a  finalidade  de  garantir  recursos  para  a

realização dos jogos indígenas estaduais e para auxiliar a participação da comissão

estadual nos jogos dos povos indígenas, de âmbito nacional.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  tem  por  objetivo  valorizar  a  prática

esportiva dos povos indígenas de Minas Gerais. Segundo o autor, a realização dos

jogos  indígenas  tem  o  objetivo  de  fortalecer  a  cultura  tradicional,  promover  o

intercâmbio cultural entre as etnias e a valorização dos povos indígenas.

A Lei Federal nº 9.615, de 24/3/98, que institui normas gerais sobre desporto e dá

outras providências, estabelece que o desporto nacional deve se fundamentar nos

princípios da democratização, do direito social e da identidade nacional. Destaca-se

que esse último princípio  está  explicito  na  Constituição Federal,  que determina a

proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Do mesmo

modo, a Constituição Estadual prevê que o Estado garantirá a proteção e incentivo às

manifestações esportivas de criação mineira.

Em âmbito nacional, são realizados os Jogos dos Povos Indígenas, que reúnem

diversas  etnias  com  o  objetivo  de  promover  o  esporte  sócio-educacional  como

identidade  das  culturas  autóctones,  voltado à promoção da cidadania  indígena,  à

integração e aos valores originais. A primeira edição foi realizada em 1996, e em 2011

foi  realizada  a  11ª  edição  dos  jogos,  que  contaram  com  a  participação  de

aproximadamente 1.300 atletas de 35 etnias, oriundas de todas as regiões do País.

A prática esportiva está alicerçada na busca da inclusão social, o que já fundamenta

o atendimento da proposta de criação dos Jogos Indígenas de Minas Gerais. Além

disso, tal iniciativa pode se tornar importante mecanismo de valorização do patrimônio

cultural mineiro e brasileiro, ao contribuir para a preservação de tradições e costumes
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dos povos indígenas.

Dessa  forma,  opinamos  pela  aprovação  da  proposta  em  análise  por  meio  de

emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.572/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 /2011 anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Luiz Henrique relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

PLE nº 1572/2011

Emenda ao PPAG nº 61

Programa: 212 - Minas Esporte

Ação: .... - Promoção do Esporte Indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Finalidade:  propiciar  condições  para  a  prática  esportiva  nas  comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os jogos

indígenas de minas gerais,  com garantia  de participação nos Jogos Indígenas do

Brasil.

Produto: Indígena Participante

Unidade de Medida: Indígena

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 200.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.573/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório



2394
____________________________________________________________________________

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.573/2011, de Idalino Firmino dos Santos, da

Associação Mineira das Escolas Família Agrícola - Amefa -, visa implantar, articular,

coordenar, apoiar, supervisionar e fiscalizar os espaços culturais de pontos de cultura

no Estado, com a finalidade de contribuir para a ampliação e garantia de acesso da

população,  com  especial  atenção  à  população  rural  e  povos  e  comunidades

tradicionais, aos meios de fruição, produção e formação cultural.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em resumo,  a  proposição  em  epígrafe  tem o  objetivo  de  garantir  o  acesso da

população, em especial a residente na zona rural e em comunidades tradicionais, aos

meios de fruição, produção e formação cultural, por meio dos Pontos de Cultura. No

PPAG 2012-2015, a Ação 4524 - Gestão e Acompanhamento dos Pontos de Cultura -

é que se relaciona ao pleito do autor.

Os Pontos de Cultura são iniciativas culturais desenvolvidas pela sociedade civil,

fomentadas pelo poder público. As entidades que realizam as ações culturais, depois

de selecionadas por edital público, firmam convênio com a Secretaria de Estado de

Cultura e tornam-se responsáveis por articular, expandir e impulsionar ações culturais

que já desenvolvem nas comunidades,  recebendo para isso aporte de recursos a

serem aplicados conforme plano de trabalho que apresentam.

A finalidade da Ação 4524 - Gestão e Acompanhamento dos Pontos de Cultura é

ampliar o acesso da população à cultura. Sua meta para os próximos anos é apoiar

financeiramente 100 Pontos de Cultura no Estado.

Com relação à intenção do autor de que sejam priorizados os pontos de cultura

situados no campo e nas comunidades tradicionais,  há que se considerar  que os

critérios  de  seleção dos  projetos  são determinados  pela  Secretaria  de  Estado de

Cultura nos editais de implementação de pontos de cultura, observado o regulamento
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do programa federal Cultura Viva, do Ministério da Cultura.

Entre  os  critérios  constantes  nos  editais  públicos  para  seleção  dos  Pontos  de

Cultura,  há  o  de  territorialização,  que  dá  pontuação  diferente  para  cada  tipo  de

território considerado. São eles: territórios cidadania (regiões carentes, delimitadas

pelo governo federal por meio do programa Territórios da Cidadania, que recebem

prioritariamente  a  intervenção  de  diversas  pastas  ministeriais,  com  vistas  ao

desenvolvimento  regional  e  à  garantia  de  direitos  sociais);  território  semiárido;

território  IDH  (áreas  com  baixo  índice  de  desenvolvimento  humano);  e  território

indígena  e  quilombola.  Assim,  fica  evidente  a  preocupação  do  poder  público  em

atender, neste programa, a população que vive em áreas de maior vulnerabilidade

social,  entre  as  quais  se  destacam as  áreas  rurais,  previstas  no  critério  território

cidadania,  e  as  áreas  de  comunidades  tradicionais,  atendidas no critério  território

indígena e quilombola.

Além dos critérios de territorialização, os editais estabelecem outros sete critérios

para a  análise técnica e  de mérito  na seleção dos projetos.  Para cada critério  é

atribuída uma pontuação. São eles: avaliação do proponente, com pontuação máxima

de 16 pontos; avaliação de proposta técnica, com pontuação máxima de 16 pontos;

adequação do orçamento e viabilidade do plano de trabalho, com pontuação máxima

de 10 pontos; atendimento às Diretrizes do Programa Mais Cultura, com pontuação

máxima de 18 pontos; atendimento às prioridades de territorialização do Programa

Mais  Cultura  e  do  Governo do  Estado  de Minas  Gerais/Secretaria  de  Estado  de

Cultura,  com  pontuação  máxima  de  16  pontos;  impactos  artístico-culturais,

econômicos  e/ou  sociais,  com  pontuação  máxima  de  14  pontos;  abrangência  da

proposta,  considerando  público-alvo  participante,  com  pontuação  máxima  de  10

pontos.

Para  atender  o  pleito  contido  na  proposta  de  ação  legislativa  em  comento,

vislumbramos a possibilidade de solicitar que as ações culturais desenvolvidas em

áreas de maior vulnerabilidade recebam pontuação mais alta nos próximos editais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  solicitando  que  o  critério  de

territorialização receba maior pontuação nos futuros editais de implantação de Pontos
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de Cultura no Estado.

Conclusão

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

1.573/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.573/2011, apresentada por Idalino Firmino dos Santos, da Associação Mineira das

Escolas Família Agrícola - Amefa -,  na audiência pública com finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o

Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -,  requer  a V.  Exa.,  nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  solicitando  a

elevação da pontuação do critério territorialização nos futuros editais de implantação

de  Pontos  de  Cultura  no  Estado,  para  incrementar  as  possibilidades  de  fruição,

produção e formação cultural da população rural e povos e comunidades tradicionais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.577/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação Legislativa nº  1.577/2011,  do  Sr.  Afonso Correa  Diana,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

e outros, encaminha sugestão de alteração da finalidade da Ação 4008 - Apoio às

Parcerias  Fundiárias  e  Ações  de  Cidadania  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 e mudança de seu nome para Reforma Agrária e

Crédito Fundiário.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A reforma agrária pode ser entendida como o conjunto de políticas públicas que têm

como objetivo facilitar o acesso à terra para a agricultura familiar, incluindo não só os

assentamentos rurais, mas também o crédito fundiário, a legitimação de posse e os

perímetros de irrigação, entre outros.

No que tange à política fundiária, no decorrer dos últimos dois governos, o poder

público  estadual  adotou  a  estratégia  de  especializar  suas  ações  e  investir  seus

recursos na regularização fundiária, ficando a execução das atividades referentes a

assentamentos de reforma agrária centralizada no Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária - Incra. Além de exercer a competência constitucional federal de

desapropriação de terras para reforma agrária, o Incra possui um quadro de pessoal

especializado  e  políticas  públicas  voltadas  diretamente  para  a  reforma  agrária.

Coaduna-se com essa interpretação a mudança, a partir da Lei Delegada nº 180, de

2011, do nome da Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma

Agrária para Secretaria de Estado Extraordinária de Regularização Fundiária.

Todavia os movimentos sociais ligados à reforma agrária reivindicaram, tanto no

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” quanto na audiência pública do PPAG,

que o Estado passe a assumir uma postura mais ativa nos programas de reforma

agrária, seja na aquisição de terras, seja no auxílio na obtenção de crédito fundiário.

O requerimento a seguir apresentado tem como objetivo contribuir para a veiculação

dessas propostas.

Conclusão

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

1.577/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.577/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,  requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  sejam  enviados  ofícios  ao  Secretário  de  Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária e ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de

Terras do Estado de Minas Gerais -  Iter  -,  solicitando a realização de estudos de

viabilidade quanto às possibilidades de o Estado atuar complementarmente à União

na promoção da reforma agrária e do acesso à terra para a agricultura familiar, via

crédito fundiário e demais políticas fundiárias.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.579/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.579/2011, de autoria do Sr. Antônio de Castro

Malta, da Câmara Municipal de Belo Vale, sugere alteração do Programa 177 - Minas

Sem Fome - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

incluir ação denominada “Apoio à Implantação de Lavouras”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pede a criação de ação, no âmbito do Programa Minas sem

Fome,  com  foco  no  apoio  à  implantação  de  lavouras  por  agricultores  familiares,

mediante distribuição de sementes de milho, feijão e sorgo.

A intenção fundamental do autor é a de propiciar a introdução de variedades mais

produtivas,  possibilitando  elevação  das  colheitas  e,  por  consequência,  melhores

condições alimentares, tanto pela utilização direta das famílias quanto pela aplicação

da produção vegetal no incremento da produção animal.
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A ideia não é original, uma vez que ainda em 2011 ação similar compõe o mesmo

programa, porém sob a responsabilidade da Empresa de Pesquisa Agropecuária de

Minas Gerais - Epamig. A Ação 4357 - Apoio à Implantação de Lavouras -, com meta

física  de  56.000 famílias  atendidas  e  meta  financeira  de  R$  3.840.000,00,  prevê

genericamente em sua finalidade o fornecimento de meios de produção ao mesmo

público-alvo enfocado pela proposta em análise.

Por entendermos que a ação proposta é pertinente ao plano plurianual e coerente

com o objetivo do programa Minas sem Fome, porquanto sua execução favorecerá a

inclusão produtiva de famílias rurais de baixa renda, contribuindo para o combate à

pobreza e à miséria, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.579/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente -Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 177 - Minas sem Fome

Ação: .... - Apoio à Implantação de Lavouras

Unidade Orçamentária: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais

Finalidade:  disponibilizar  sementes  de  qualidade  para  produção  de  alimentos

básicos  pelo  agricultor  familiar  de  regiões  mais  carentes,  possibilitando  acesso e

consumo adequado de carboidratos e proteínas, alimentação de animais domésticos

e comercialização de excedentes como gerador de renda para a família.

Produto: Família Beneficiada

Unidade de Medida: Família

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (r$): 2.025.000,00

Justificação: A Ação Apoio à Implantação de Lavouras objetiva distribuir sementes

de milho,feijão e sorgo para agricultores familiares carentes; é uma ação de grande

impacto e importância e visa atender a regiões de menor IDH.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.580/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.580/2011, de Marcos Vinicius Dias Nunes, da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

sugere a alteração no texto da finalidade da Ação 4190 - Desenvolvimento do Ensino

Profissional  -,  do Programa 240 -  Atendimento ao Ensino Profissional  -,  do Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  promover  a

implementação  de  uma  política  de  educação  profissional  oferecendo  cursos  de

formação para o trabalho e consolidando os centros de educação profissional, com

ofertas nas áreas rurais e urbanas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação legislativa  em análise  tem por  objetivo  ampliar  a  oferta  de

ensino  profissionalizante  nas  áreas  rurais  do  Estado.  Para  tanto,  pretende-se

acrescer ao texto da finalidade da ação a expressão "com ofertas nas áreas rurais e

urbanas".  Segundo o  autor  da  proposta,  a  juventude rural  carece de qualificação

profissional, que não tem sido disponibilizada pelo Estado.

Em que pese à meritória intenção do proponente, o Programa 240 - Atendimento ao

Ensino Profissional - é voltado, exclusivamente, às 26 escolas pertencentes à rede

pública estadual que oferecem essa modalidade de ensino.
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O  atendimento  mais  significativo  da  clientela  do  ensino  profissionalizante  é

viabilizado pela Ação 4605 - Gestão do Programa de Desenvolvimento da Educação

Profissional  (Pep)  -,  do  Programa 003 -  Melhor  Emprego  -,  que abrange escolas

estaduais de nível médio, escolas credenciadas (sistema S e particulares) e escolas

conveniadas (federais, municipais e filantrópicas) que compõem a Rede Mineira de

Formação Profissional. Nos termos dessa ação, o acesso, seja da população urbana,

seja da população rural, depende da estrutura física para a oferta, do interesse de

instituições ofertantes e de demanda efetiva.

Isso implica, pois, uma especial atenção, por parte dos responsáveis pelo Pep, para

as demandas dos jovens das áreas rurais e, de imediato, uma adequação do texto da

finalidade da Ação 4605.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e de

requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Educação, para que faça incluir nos

editais do Pep critério que favoreça o credenciamento de escolas que atendam às

demandas do meio rural.

Conclusão

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

1.580/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 003 - Melhor Emprego

Ação: 4605 - Gestão do Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional

(PEP)

Mudança de Finalidade:

Para: Prover educação profissional e formação técnica em nível médio, atendendo

às  demandas  regionais  e  municipais,  do  meio  urbano  e  rural,  identificando  e

diagnosticando tendências do mercado de trabalho e necessidades de mão de obra e

contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado.
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REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.580/2011,  de  autoria  de  Marcos  Vinicius  Dias  Nunes,  da  Federação  dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, requer a V.

Exa.,  nos termos regimentais,  seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Educação, solicitando seja inserido nos editais da Ação 4605 - Gestão do Programa

de Desenvolvimento da Educação Profissional  (Pep) -,  do Programa 003 -  Melhor

Emprego  -,  critério  que  favoreça  o  credenciamento  de  escolas  que  atendam  às

demandas do meio rural.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.582/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.582/2011, da Sra. Sônia Maria de Souza Prata,

da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fetaemg -, sugere alteração da Ação 4255 - Legitimação de Posse em Áreas Rurais -

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, modificando-lhe a

finalidade, a meta financeira e a regionalização, visando a efetivar a regularização

fundiária de imóveis devolutos rurais do Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob comento visa alterar o objetivo do Programa 258 – Regularização

Fundiária Rural –, acrescentar recursos para a Ação 4255 - Legitimação de Posse em

Áreas Rurais – e alterar a regionalização da referida ação para “todas as regiões do
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Estado”, de modo a abranger o Alto Paranaíba, o Triângulo e o Noroeste de Minas,

visando efetivar a regularização fundiária por meio da legitimação de posse.

O Programa 258 visa efetivar a regularização fundiária de imóveis devolutos rurais

do  Estado  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  áreas  devolutas

provenientes  dos  distritos  florestais,  até  que  recebam  a  destinação  específica,

utilizando-se  de  processos  administrativos  e  jurídicos  previstos  em  lei.  Em  seu

escopo, encontra-se a Ação 4255 - Legitimação de Posse em Áreas Rurais -, que

objetiva efetivar a regularização fundiária por meio da legitimação de posse em áreas

devolutas rurais, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar ao garantir

domínio  suficiente  de  área  para  a  manutenção  dos  agricultores  e  o  progresso

socioeconômico das famílias beneficiadas. Essa ação está voltada para as Regiões

Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri, estando prevista a emissão de 102 títulos em

2012, o que demandará investimentos de R$1.020.000,00.

Tendo em vista a relevância da temática,  opinamos pelo acolhimento da proposta

em análise na forma do  envio de requerimento ao Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - Iter -, órgão executivo da política fundiária estadual, solicitando estudo

de viabilidade da expansão das metas da Ação 4255 para as Regiões Alto Paranaíba,

Triângulo e Noroeste de Minas nos próximos anos de execução do PPAG.

Conclusão

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

1.582/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.582/2011, apresentada pela Sra. Sônia Maria de Souza Prata, da Federação dos

Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos

termos regimentais,  seja  enviado ofício  ao  Diretor-Geral  do  Instituto de Terras  do

Estado de Minas Gerais - Iter - solicitando estudo de viabilidade da expansão das
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metas da Ação 4255 - Legitimação de Posse em Áreas Rurais - e da incorporação

das Regiões Alto Paranaíba,  Triângulo e Noroeste de Minas à regionalização nela

prevista.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.583/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.583/2011,  de Maria Aparecida  da Silva,  do

Movimento do Graal no Brasil, encaminha sugestão de alteração do Programa 237 -

Atenção à Saúde - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para que os objetivos das campanhas e dos serviços de planejamento familiar e de

educação  sexual  e  reprodutiva  sejam  redefinidos  e  ampliados,  a  partir  de  uma

perspectiva  não  sexista,  não  racista  e  não  homofóbica,  e  que  sejam  dirigidos

sobretudo aos adolescentes.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere que as ações de educação sexual e reprodutiva, bem

como de planejamento familiar, sejam redefinidas para ampliar seus objetivos e incluir

as perspectivas não sexista, não racista e não homofóbica, e que sejam dirigidas

sobretudo aos adolescentes.

Informamos que em setembro de 2008 foi lançado em âmbito nacional o Programa

Saúde na Escola - PSE -, resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e

da Educação, com o objetivo de reforçar a prevenção à saúde dos alunos brasileiros

e construir uma cultura de paz nas escolas.

O PSE está estruturado em quatro  blocos:  o  primeiro  consiste  na  avaliação de

condições de saúde, como estado nutricional,  incidência precoce de hipertensão e
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diabetes, saúde bucal, acuidade visual e auditiva, bem como avaliação psicológica; o

segundo  bloco  envolve  ações  de  promoção  da  saúde  e  de  prevenção,  também

quanto ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, além de educação sexual e

reprodutiva, bem como o estímulo à atividade física e práticas corporais; o terceiro

bloco do programa é voltado à educação permanente e capacitação de profissionais e

de  jovens;  o  último  bloco  prevê  o  monitoramento  e  a  avaliação  da  saúde  dos

estudantes por  intermédio de duas pesquisas,  a  Pesquisa Nacional  de  Saúde do

Escolar - Pense - e o Encarte Saúde no Censo Escolar.

O  tempo  de  execução  de  cada  bloco  deve  ser  planejado  pelas  equipes  do

Programa de Saúde da Família levando em conta o ano letivo e o projeto político-

pedagógico  da  escola.  As  ações  previstas  no  PSE  são  acompanhadas  por  uma

comissão intersetorial  de  educação e  de  saúde,  formada por  pais,  professores  e

representantes da saúde.

Todas as ações do programa podem ser realizadas nos Municípios cobertos pelas

equipes do  Programa de Saúde da Família,  sendo fundamental  a  integração das

redes de educação e de saúde.

Os Municípios  interessados em desenvolver  o  PSE devem aderir  ao  programa,

obedecendo  aos  critérios  definidos  na  Portaria  GM  nº  1.861,  de  4/9/2008,  do

Ministério  da  Saúde,  e,  assim,  receber  os  recursos  financeiros  pela  adesão  e

orientações quanto à elaboração dos projetos. O Ministério da Saúde é responsável

não só pelo incentivo financeiro, mas também pela publicação de almanaques para

distribuição aos alunos das escolas atendidas pelo PSE, bem como pela elaboração e

distribuição de cadernos de atenção básica para as equipes de Saúde da Família que

atuam nas escolas.

Percebe-se, portanto, que a demanda contida na proposta de ação legislativa em

análise  já  se  encontra  atendida  pelo  programa mencionado.  Como,  entretanto,  a

matéria  é  relevante,  sugerimos  o  envio  de  ofícios  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação e à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando que o programa citado trate

também de questões relacionadas à orientação sexual e às discriminações sexistas e

homofóbicas. Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimentos.
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Conclusão

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

1.583/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

REQUERIMENTO N° ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.583/2011, apresentada por Maria Aparecida da Silva, do Movimento do Graal no

Brasil, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Saúde solicitando que o Programa Saúde na Escola - PSE - trate também

de questões relacionadas com a orientação sexual e as discriminações sexistas e

homofóbicas.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.583/2011, apresentada por. Maria Aparecida da Silva, do Movimento do Graal no

Brasil, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Educação solicitando que o  Programa Saúde na Escola  -  PSE -  trate

também  de  questões  relacionadas  com  a  orientação  sexual  e  as  discriminações

sexistas e homofóbicas.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.584/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.584/2011,  de  Josiane  Lopes  da  Silva,  da



2407
____________________________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Candeias, encaminha sugestão de alteração da Ação 1265 -

Porta a Porta - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

realizar diagnóstico por meio de visitas domiciliares que possibilitem avaliar de fato a

realidade e as privações das famílias, enquadrando-as no Programa Bolsa Família.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a realização de diagnóstico da situação das famílias

por meio de visitas domiciliares para identificar as privações pelas quais as famílias

de fato estejam passando.

Consta no PPAG a Ação 1265 - Porta a Porta - do Programa Estruturador 036 -

Travessia  -,  que  tem  por  finalidade  realizar  diagnóstico  relativo  às  privações  em

educação,  saúde  e  padrão  de  vida  nos  Municípios  atendidos  pelo  programa.

Entendemos  que  a  demanda  apresentada  na  proposta  em  análise  já  está

contemplada pela referida ação.

Em relação à inserção no Programa Bolsa Família - PBF - , cumpre-nos esclarecer

que é de competência do Município a identificação das famílias pobres e a inscrição

delas no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico. Ao Estado cabe apoiar e

incentivar os Municípios para a realização do CadÚnico. O cadastramento da família

não  implica  sua entrada imediata  e  automática  como beneficiário  do  PBF,  o  que

obedece à fixação de metas de atendimento. Por meio do CadÚnico são cadastradas

todas as famílias com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.

Essas informações são sistematizadas em um único banco de dados, que orienta a

formulação e a implementação de políticas de proteção social e de enfrentamento da

pobreza nos três níveis de governo.

Cumpre-nos informar, ainda, que, no âmbito da política de assistência social, as

equipes dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras - são responsáveis

pela realização de visitas domiciliares, momento em que são identificadas privações,
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e encaminhadas as demandas.

Embora  a  demanda  da  proposta  em  análise  de  que  sejam  realizadas  visitas

domiciliares às famílias que passam por privações já esteja atendida pela Ação 1265

e  que  a  inserção  dessas  famílias  no  PBF  já  esteja  regulamentada,  a  matéria  é

relevante. Opinamos, portanto, pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,

solicitando a divulgação do Programa Travessia - Porta a Porta - para os Municípios

mineiros, notadamente aqueles identificados com baixo Índice de Desenvolvimento

Social - IDS.

Conclusão

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

1.584/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Bosco - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.584/2011,  apresentada  nas  audiências  públicas  do  PPAG  realizadas  de  7  a

9/11/2011, em Belo Horizonte, por Josiane Lopes da Silva, da Prefeitura Municipal de

Candeias,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando a divulgação

do Programa Travessia - Porta a Porta - para os Municípios mineiros, notadamente

aqueles identificados com baixo Índice de Desenvolvimento Social - IDS.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.586/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.586/2011, de autoria do Sr. José Antônio Alves

dos Santos, do Núcleo do Pequi do Norte de Minas Gerais, e outros, sugere alteração
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do Programa 161 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio - do

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  - 2012-2015,  para  criar  ação

denominada Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas, com a finalidade de apoiar

atividade de agroextrativismo das culturas do pequizeiro e macaúba e demais frutos

do cerrado mineiro.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob comento visa à criação de ação denominada Apoio ao Extrativismo

no  Norte  de  Minas,  para  apoiar  a  atividade  de  agroextrativismo  das  culturas  do

pequizeiro e macaúba e demais frutos do cerrado mineiro.

O pequi é um fruto nativo do cerrado brasileiro de sabor e aroma marcantes, muito

utilizado na culinária do Norte de Minas Gerais,  seja “in natura” seja na forma de

azeite.  Sua árvore,  o pequizeiro,  possui  ampla utilização,  verificando-se o uso de

suas folhas, flores e casca.

Em  função  de  sua  relevância  cultural  e  ecológica,  o  Estado  de  Minas  Gerais

declarou  o  pequizeiro  (“Caryocar  brasiliense”)  como  espécie  de  preservação

permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado, por meio da Lei nº

10.883, de 1992. Segundo essa lei, o abate da planta só poderá ocorrer em casos

excepcionais, como a execução de obras, atividades e projetos de utilidade pública

ou de relevante  interesse social,  mediante  prévia  autorização  do poder  público  e

compromisso firmado entre o empreendedor e o órgão ambiental para o plantio de 25

mudas catalogadas e identificadas da mesma espécie, por árvore a ser abatida.

Em 2001, foi criado, por meio da Lei nº 13.965, o programa mineiro de incentivo ao

cultivo, à extração, ao consumo, à comercialização e à transformação do pequi  e

demais  frutos  e  produtos  nativos  do  cerrado,  Pró-Pequi.  Nos  termos  da  norma,

cumpre  ao  poder  público  identificar  as  áreas  de  incidência  de  comunidades

tradicionais  que vivam da coleta  do pequi  e de  outras  espécies  do cerrado,  criar
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mecanismos para a preservação das áreas de ocorrência do pequizeiro, desenvolver

experimentos e pesquisas voltados à produção de mudas para o atendimento a novos

plantios  e  para  a  recuperação  de  áreas  degradadas;  criar  mecanismos  que

assegurem a utilização, pelas comunidades tradicionais, de áreas de reserva legal

para a coleta de frutos e produtos nativos do cerrado; pesquisar os aspectos culturais

e  incentivar  a  comercialização  e  a  industrialização  do  pequi  e  demais  frutos  do

cerrado, entre outras ações.

Já a macaúba é um tipo de palmeira cuja ocorrência, em Minas Gerais,  possui

potencial  econômico promissor para a produção de energia a partir  da biomassa.

Nessa seara, apresenta-se vantajosa com relação a outras palmeiras oleaginosas em

função de sua maior rentabilidade agrícola e maior produção total de óleo.

No Estado, a Lei nº 19.485, de 2011,  institui  a política estadual  de incentivo ao

cultivo, à extração, à comercialização, ao consumo e à transformação da macaúba e

das demais palmeiras oleaginosas, Pró-Macaúba. A exemplo do Pró-Pequi,  o Pró-

Macaúba  tem  por  objetivo  promover  a  integração  das  comunidades  que

tradicionalmente exploram essas plantas, desenvolvendo pesquisas, incentivando o

manejo  racional  e  fortalecendo  a  exploração  como  alternativa  para  a  agricultura

familiar e o agronegócio.

Como se  observa,  o  agroextrativismo  das  culturas  do  pequizeiro  e  macaúba  e

demais  espécies  do  cerrado  mineiro  já  se  encontra  amplamente  previsto  na

legislação mineira. Não obstante, não se verificam, no planejamento estadual, ações

específicas com esse objetivo.  Tendo isso em conta,  e considerando a relevância

cultural,  econômica  e  ambiental  da  cultura  do  pequizeiro,  avaliamos  oportuna  a

proposta de criação de ação no âmbito do PPAG.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011.

Conclusão

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

1.586/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.
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EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 161 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio

Ação: .... - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas

Unidade  Orçamentária:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Finalidade:  Apoiar  a  atividade  de  agroextrativismo  das  culturas  do  pequizeiro  e

macaúba e demais frutos do cerrado mineiro.

Produto: Projeto Aprovado

Unidade de Medida: Projeto

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 200.000,00

Justificação:  O  agroextrativismo  das  culturas  do  pequizeiro,  da  macaúba  e  das

demais  espécies  do  cerrado  mineiro  já  se  encontra  amplamente  previsto  na

legislação mineira. Não obstante, não se verificam, no planejamento estadual, ações

específicas  com  o  objetivo  de  incentivar  essa  atividade.  Tendo  isso  em  conta  e

considerando  a  relevância  cultural,  econômica  e  ambiental  da  cultura  dessas

espécies, avaliamos oportuna a proposta de criação de ação no âmbito do PPAG.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.587/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.587/2011, de autoria do Sr.  Marcos Vinicius

Dias Nunes, da  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - Fetaemg -, sugere a ampliação da meta física Ação 4367 - Capacitação de

Jovens Rurais - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende que seja elevada a meta física da Ação 4367 -

Capacitação de Jovens Rurais -, do Programa 177 - Minas sem Fome -, de 800 para

5 mil jovens.

A ação de capacitação tem por finalidade atender jovens oriundos das áreas rurais

facilitando  sua  inclusão  no  mercado  de  trabalho,  instruí-los  quanto  a  métodos

contemporâneos de gestão da propriedade rural, além de orientá-los para a obtenção

de financiamento pelo Pronaf Jovem, linha de crédito do governo federal específica

para esse público, no âmbito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Com meta de atendimento de 1.280 jovens no ano corrente, a ação já se apresenta

tímida frente à grande possibilidade de oferta em todas as regiões do Estado, uma

vez que seu conteúdo programático é de alta relevância para o desenvolvimento de

longo prazo do meio rural mineiro. É com base nessa expectativa de mercado que o

autor  questiona  a  redução  proposta  para  2012  e  solicita  a  expansão  para  5  mil

atendimentos.

Levando em conta a questão de infraestrutura e capacidade gerencial instaladas,

antes de propor o aumento da meta física entendemos ser adequada, minimamente,

a manutenção das metas física e financeira previstas para 2011.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.587/2011  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.520  e  2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.



2413
____________________________________________________________________________

André Quintão , Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 177 - Minas sem Fome

Ação: 4367 - Capacitação de Jovens Rurais

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

Justificativa: Tendo em vista que Minas Gerais tem 853 Municípios, a meta proposta

de capacitação para 800 jovens rurais é pouco expressiva e representa redução de

480 vagas em relação a 2011. A ação em foco contribuirá para a redução da migração

de jovens para as cidades em busca da escolarização e qualificação profissional.

Emenda Orçamentária nº 12

Acréscimo:

UO Beneficiada:  3041  -  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do

Estado de Minas Gerais

Ação: Capacitação de Jovens Rurais

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.588/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.588/2011, de Maria Goretti Leão, do Grupo de

Igualdade  Racial,  e  outros,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1140  -
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Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em  Segurança  Alimentar  e

Nutricional  Sustentável  (Cresans),  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para aumento da meta financeira em cada ano do planejamento

plurianual.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise sugere o acréscimo de meta financeira à

Ação  1140.  Os  autores  justificam  sua  proposta  pela  necessidade  de  recursos

financeiros  para  apoiar  as  ações  de  implementação  da  Política  de  Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável - Sans -, no Estado, por meio da capacitação de

conselheiros estaduais, municipais, membros das Comissões Regionais de Sans e

demais  atores,  para  fortalecer  o  monitoramento  e  o  controle  social  das  políticas

públicas de Sans. Além disso, a proposta sugere construir um sistema de informação

para  difundir  experiências  locais  exitosas  de  implementação,  avaliação  e

monitoramento das políticas públicas de SANS. A essa proposta foi aglutinada outra

que sugere alteração da sigla “Cresans” por “Crsans” na finalidade da Ação 2046.

O  Plano  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  de  Minas

Gerais para o quadriênio 2008-2011 elaborado pela Coordenadoria Geral da Política

Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  define  o  Centro  de

Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Cresans – como um

espaço de vivência da cidadania e de convivência social que, por meio de pesquisas,

bancos de dados, integração de ações, mobilização social, formação e capacitação,

se  dedica  à  promoção da cidadania  e  participação social  pelo  Direito  Humano à

Alimentação  Adequada,  de  forma  conjunta  com  as  Comissões  Regionais  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Crsans.

O Cresans é considerado um instrumento público comunitário e tem por objetivo

promover e assegurar o direito de cada ser humano ao acesso regular e permanente
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a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras

da  saúde  que  respeitem  a  diversidade cultural  e  que sejam  social,  econômica  e

ambientalmente sustentáveis,  e  contribuindo para a implementação da Política  de

Sans em sua área de abrangência.

A Ação 1140 tem como finalidade a manutenção das atividades do Cresans. No

entanto,  a  meta  financeira  dessa  ação  é  insuficiente  para  o  desenvolvimento

adequado  dessas  atividades.  Portanto,  julgamos  necessário  acrescentar

R$100.000,00  na  meta  financeira  dessa  ação  em  cada  ano  do  planejamento

plurianual.

A finalidade da Ação 2046 – Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança

Alimentar  de  Minas  Gerais  é  coordenar  as  ações  do  Conselho  de  Segurança

Alimentar  de  Minas  Gerais  – Consea  – e  apoiar  as  Comissões  Regionais  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Cresans – , por meio da articulação

entre  governo  e  sociedade  civil  na  proposição  de  diretrizes  para  as  ações  de

segurança alimentar e nutricional. A sigla correta para as Comissões Regionais de

Segurança Alimentar e Nutricional sustentável é “Crsans”. A sugestão para correção

dessa sigla será atendida na Proposta de Ação Legislativa nº  1486,  que também

propõe alterações na Ação 2046.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.588/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 e 2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011
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Programa: 246 - Segurança Alimentar -

Ação: 1140 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 99.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo: R$ 99.000,00

UO Beneficiada: 1631 - Secretaria-Geral

Ação:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em  Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans)

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 99.000,00

Dedução: R$ 99.000,00

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A classificar Valor: R$ 99.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.591/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.591/2011,  de  Wellerson  Eduardo  da  Silva

Corrêa, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,  sugere a alteração da

finalidade das Ações 4593 e 4594, que tratam da Gestão da Infraestrutura do Sistema

Estadual  de  Educação  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  respectivamente,  do

Programa 17 - Pró-Escola - do Plano Plurianual de Ação Governamental  - PPAG  -

2012-2015, para ampliar as turmas de tempo integral do ensino fundamental e incluir

a implementação de sistema de segurança patrimonial e pessoal em todas as escolas
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estaduais  e  municipais,  a  fim  de  garantir  a  segurança  dos  alunos,  profissionais,

comunidade escolar e do patrimônio.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  comento  tem  por  objetivo  acrescentar  nas

finalidades das Ações 4593 e 4594 a necessidade de implementar um sistema de

segurança nas escolas das redes públicas municipais e estadual, contando, inclusive,

com monitoramento por câmeras de segurança nas áreas internas e no entorno das

unidades. Pretende também acrescentar à finalidade da Ação 4593 a necessidade de

ampliação das turmas de educação em tempo integral, no ensino fundamental.

A proposição em análise encampa o conteúdo das propostas 1, 2 e 26 do fórum

técnico  "Segurança nas  escolas:  por  uma cultura  de  paz",  realizado em 2011.  O

objetivo principal desse fórum foi "levantar os problemas enfrentados pelos alunos e

profissionais da educação decorrentes da violência dentro e fora do ambiente escolar,

discutir propostas de integração de órgãos e políticas públicas relacionadas à questão

da  violência  no  ambiente  escola,  e  buscar,  com  as  entidades  representativas  da

sociedade  civil  e  dos  setores  público  e  privado,  subsídios  para  a  formulação  de

políticas públicas visando à prevenção e ao combate à violência nas escolas. Ao final

do  evento foram priorizadas 30 propostas,  que dão respaldo  à proposta  de  ação

legislativa ora analisada.

Inicialmente,  cumpre-nos esclarecer  que as  ações  de planejamento  citadas são

relativas, exclusivamente, à rede estadual de ensino e que o Estado só atende às

redes  municipais  por  meio  de  cooperação  com  os  Municípios,  nos  termos  do

Programa 233 -  Cooperação Estado e Município na Área Educacional.  Também é

necessário  esclarecer  que constam  do  PPAG 2012-2015  as Ações  1077,  1078 e

1085, do Programa 015 - Educação Para Crescer - , que tratam, exclusivamente, da

educação em tempo integral. Assim, deixamos de acolher as referências da proposta
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de ação legislativa em comento relativas às unidades educacionais dos Municípios e

a educação em tempo integral.

No tocante à segurança pessoal e patrimonial, somos favoráveis ao pleito, pois, em

que pesem as ações preventivas das áreas de defesa social do Estado, é necessária

a  implementação  de  sistema  específico  para  a  segurança  escolar.  No  entanto,

especificar  em que locais e quais os  meios a serem utilizados na segurança das

escolas não é recomendável, uma vez que é primordial avaliar preliminarmente as

demandas das escolas antes de determinar a melhor forma de atendê-las.

Assim, entendemos que nas sugestões constantes na proposta em análise procede

apenas a que se refere à alteração de finalidade nas Ações 4593 e 4594, visando a

incluir no texto o termo "segurança".

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.591/2011 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão , Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 017 - Pró-escola.

Ação: 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental.

Mudança de Finalidade:

Para  garantir  o  funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino

fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, operacional e

de  segurança  (obras,  mobiliário,  equipamentos,  tecnologia  de  informação,

transportes).

EMENDA Nº .... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 017 - Pró-Escola

Ação: 4594 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio
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Mudança de Finalidade:

Para  garantir  o  funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino

médio, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, operacional e de

segurança (obras, mobiliário, equipamentos, tecnologia de informação, transportes)

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.592/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.592/2011,  de  autoria  da  Sra.  Darklane

Rodrigues Dias, do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, e outros, sugere alteração da

finalidade das Ações 1261 e 1231 do Programa 46 - Qualidade Ambiental - do Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  substituindo  os  termos

"inclusão social" por “inclusão socioprodutiva dos catadores” e excluindo os termos "e

recuperação energética".

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  duas  sugestões  que

abordavam temas semelhantes, objetiva ajustar a redação das Ações 1261 e 1231,

ambas  do  Programa  Estruturador  046  -  Qualidade  Ambiental  -,  para  valorizar  o

catador como profissional da área de meio ambiente.

Em sintonia com essa valorização, a Assembleia Legislativa aprovou recentemente

projeto de lei que trata da concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais

recicláveis, também conhecido como Bolsa Reciclagem. O incentivo visa reintroduzir

materiais recicláveis em processos produtivos, com vistas à redução da utilização de

recursos naturais e insumos energéticos, com inclusão social dos catadores desses

materiais.

O  Bolsa  Reciclagem  se  insere  no  conceito  de  pagamento  pelos  serviços

ambientais.  Reconhecidamente,  o  trabalho  realizado  pela  classe  dos  catadores
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preenche  uma  importante  etapa  no  processo  de  reutilização  de  resíduos  pós-

consumo,  em  especial  de  papéis,  papelões,  plásticos,  vidros  e  metais,  o  que

possibilita  menor  pressão  sobre  os  recursos  naturais.  Os materiais  coletados,  ao

serem reutilizados ou reciclados, voltam a integrar a cadeia produtiva, minimizando os

impactos resultantes  da destinação final  de  resíduos,  quase sempre  dispostos de

forma ambientalmente inadequada em grande parte dos nossos Municípios.

Dessa forma, acatamos a proposta de alterar a finalidade das Ações 1261 e 1231,

substituindo os termos "inclusão social" por "inclusão socioprodutiva dos catadores" e

excluindo os termos "e recuperação energética". A exclusão dessa expressão busca

impedir  que o Estado fomente a queima,  para produção de energia,  de  materiais

passíveis de serem reciclados, reduzindo a oportunidade de ganho do catador pela

diminuição da quantidade disponível desse tipo de material.

Opinamos, assim, pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emendas

ao projeto de lei que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.592/2011  na  forma  das  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011  a  seguir

apresentadas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 046 - Qualidade Ambiental

Ação: 1261 - Redução e Valorização de Resíduos - RMBH

Mudança de finalidade

Para: Promover a redução na geração e a valorização dos resíduos e efluentes, por

meio da reutilização e reciclagem, visando a redução dos custos de coleta, transporte

e disposição final, poupando energia e recursos naturais e otimizando a infraestrutura

existente,  com  inclusão  socioprodutiva  dos  catadores.  Promover  o  consumo

sustentável de matérias-primas e insumos, a produção sustentável, a melhoria das

práticas de gestão de resíduos e efluentes e a reabilitação de áreas degradadas e

contaminadas.
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Justificação: A substituição dos termos "inclusão social" por "inclusão socioprodutiva

dos catadores" e a exclusão dos termos "e recuperação energética" na Ação 1261

objetivam, no primeiro caso, valorizar o catador como profissional da área ambiental

e, no segundo, impedir que o Estado fomente a queima, para produção de energia,

de materiais passíveis de serem reciclados, reduzindo a oportunidade de ganho do

catador pela diminuição da quantidade disponível desse tipo de material.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 046 - Qualidade Ambiental

Ação: 1231 - Redução e Valorização de Resíduos

Mudança de Finalidade

Para: Promover a redução na geração e a valorização dos resíduos e efluentes, por

meio da reutilização e reciclagem, visando à redução dos custos de coleta, transporte

e disposição final, poupando energia e recursos naturais e otimizando a infraestrutura

existente,  com  inclusão  socioprodutiva  dos  catadores.  Promover  o  consumo

sustentável de matérias-primas e insumos, a produção sustentável, a melhoria das

práticas de gestão de resíduos e efluentes e a reabilitação de áreas degradadas e

contaminadas.

Justificação: A substituição dos termos "inclusão social" por "inclusão socioprodutiva

dos catadores" e a exclusão dos termos "e recuperação energética" na Ação 1231

objetivam, no primeiro caso, valorizar o catador como profissional da área ambiental

e, no segundo, impedir que o Estado fomente a queima, para produção de energia,

de materiais passíveis de serem reciclados, reduzindo a oportunidade de ganho do

catador pela diminuição da quantidade disponível desse tipo de material.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.593/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.593/2011,  de  Selmara  Mamede  Simões

Ferreira, da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude Infracional, e

outros e do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, sugere alteração da Ação

1291 - Humanização do Sistema Prisional e Implantação de Apac - do PPAG 2012-

2015 para modificação de sua finalidade e ampliação da rede de Associações de



2422
____________________________________________________________________________

Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs - na Região Metropolitana de Belo

Horizonte - RMBH.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  e  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em análise  visa  adequar  tecnicamente  a  finalidade  da  Ação  1291 -

Humanização  do Sistema Prisional  e  Implantação de Apac  -,  do  Programa 020  -

Infraestrutura de Defesa Social - do PPAG 2012-2015, bem como ampliar a rede de

Associações  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apacs  -  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, de modo a assegurar maior humanização

e menores custos no sistema prisional do Estado. A primeira dessas demandas surgiu

nas audiências públicas que receberam sugestões para o aprimoramento do Projeto

de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015; a segunda surgiu nos encontros regionais do seminário legislativo

“Pobreza e desigualdade”,  promovido pela ALMG entre os dias  5/9 e 24/10/2011.

Foram aglutinadas por afinidade de tema e por incidirem sobre a mesma ação do

PPAG 2012-2015.

No que toca à alteração da finalidade da ação, propõe-se a retirada dos termos “de

internação”,  haja  vista  que,  após  a  palavra  “centros”,  referem-se  às  unidades

destinadas a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação,

o que de fato foge do escopo do sistema prisional.  Sendo assim, opinamos pelo

acolhimento dessa demanda.

Já no que diz respeito à ampliação da rede de Apacs na RMBH, há que considerar

a necessidade do atendimento da demanda, em particular no que concerne às vagas

existentes e sua ocupação. Naturalmente, isso não significa que a trajetória exitosa

do  método  Apac  esteja  sendo  desmerecida,  pois  aqui  se  ressalta  o  seu
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reconhecimento,  inclusive  em  âmbito  internacional,  na  recuperação  e  reinserção

social de detentos. O que se pretende é que, antes de se solicitar a ampliação da

rede de Apacs na RMBH, verifique-se o quadro real relativo ao assunto nessa região,

o que entendemos poder ser feito por meio de realização de estudo e levantamento

de dados por parte do órgão competente.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e de

requerimento.

Conclusão

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

1.593/2011 na forma  da emenda ao Projeto de Lei  nº  2.520/2011 e requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social

Ação: 1291 - Humanização do Sistema Prisional e Implantação de Apac

Mudança de Finalidade

Para:  Fomentar  a  criação  de  novos  centros  de  condenados  no  Estado,

possibilitando um percentual maior de condenados sendo atendidos pela metodologia

Apac, possibilitando, assim, uma humanização mais eficiente e menos onerosa para

o  Estado.  Ampliar  o  atendimento  humanizado  ao  preso,  investindo  em  ações  de

natureza social, voltadas para a ressocialização por meio do trabalho e escolarização.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.593/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Defesa Social

solicitando a providência de se realizarem estudos e levantamento de dados sobre a

necessidade de se aumentar a rede e o número de vagas apropriado à aplicação do
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método Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - na Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.594/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.594/2011, do Sr. Carlos Lacerda, da Associação

de Feirantes de Brumadinho, sugere alteração da finalidade da Ação 4113 - Apoio à

Instalação de Feiras Livres  - do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG -

2012-2015, para “Apoiar os Municípios e os agricultores familiares na realização da

venda direta de seus produtos aos consumidores urbanos, assegurando padrão de

conforto e higiene na comercialização” e alteração das metas física e financeira para

cada ano do período.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende alterar a finalidade da Ação 4113 - Apoio à Instalação

de Feiras Livres -, prevendo nela, além do apoio aos agricultores familiares, o apoio

aos Municípios, com vistas à melhoria das condições de comercialização direta ao

consumidor, por meio das feiras livres. Além disso, solicita que sejam ampliadas as

metas físicas e financeiras da mesma Ação.

Vale lembrar que a Ação 4113 teve sua origem em proposta popular quando, há

dois  anos,  durante  os  debates em audiências  públicas  para  discussão do PPAG,

representantes de entidades de agricultores familiares argumentaram que, apesar da

implementação pelo governo federal do Programa de Aquisição Direta da Agricultura

Familiar - PAA - e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae -, o governo

do Estado não estava atuando de forma coordenada na orientação e organização dos
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agricultores  com  o  objetivo  de  incluí-los  nesses  programas.  Esse  fato  justifica  a

redação atual da finalidade: “Apoiar a organização formal dos agricultores familiares

para a realização de venda direta de seus produtos”.

Na análise da proposta do PPAG 2012-2015, especificamente na Ação 1218, nela

incluída - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar -,

constata-se  a  preocupação  objetiva  do  Estado  com  o  tipo  de  organização  e

formalização  da  produção  da  agricultura  familiar  necessária  à  inclusão  desses

agricultores  em  programas  de  aquisição  direta.  A  ação  tem  como  finalidade:

“Fortalecer  a  agricultura  familiar,  qualificando  e  tornando  aptos  os  agricultores

familiares  e  os  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte  para  o

fornecimento  de  alimentos  aos  mercados  institucionais,  prioritariamente  para  o

abastecimento da rede pública de ensino utilizando recursos do Programa Nacional

de Alimentação Escolar - Pnae.”.

Pelo exposto, atendidas às necessidades de planejamento da atuação do Estado

na inclusão da agricultura familiar nos programas federais, entendemos ser possível

dar à Ação 4113 foco na venda direta ao consumidor final e desenvolvimento das

feiras livres.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

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

1.594/2011  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.520  e

2.521/2011anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 177 - Minas sem Fome

Ação: 4113 - Apoio à Instalação de Feiras Livres
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Mudança de Finalidade:

Para:  Apoiar  os  Municípios  e  os  agricultores  familiares  na  realização  de  venda

direta de seus produtos aos consumidores urbanos, assegurando padrão de conforto

e higiene na comercialização.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 170.000,00

Justificação:  O  aporte  de  mais  recursos  a  esta  ação  permitirá  o  aumento  da

abrangência no atendimento, uma vez que há grande demanda desse tipo de apoio à

comercialização  por  parte  dos  Municípios,  e,  de  fato,  mais  recursos  propiciam

melhoria nas condições de higiene e resultam em mais facilidade de comercialização

dos produtos da agricultura familiar.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada:  3041  -  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do

Estado de Minas Gerais

Ação: Apoio à Instalação de Feiras Livres

Objeto do Gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas de Capital Valor: R$170.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar Valor: R$170.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.595/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.595/2011, de autoria do Sr. Vilson Luiz da Silva,
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da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fetaemg -,  sugere  alteração  do  Programa 161  -  Desenvolvimento  da  Agricultura

Familiar  e do Agronegócio -  do  Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG

2012-2015 -, para criar a Ação Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas -,

com a finalidade de "promover a ampliação da comercialização e distribuição dos

produtos da agricultura familiar."

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise propõe a criação de ação no planejamento estadual para

realizar uma grande feira anual para promover os produtos da agricultura familiar do

Estado, a Agriminas.

A iniciativa é pertinente por divulgar e valorizar os produtos da agricultura familiar, e

atende aos objetivos do Programa 161 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do

Agronegócio -, na medida em que promove a valorização dos produtos e serviços da

agricultura familiar, proporcionando segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e

aumento da renda.

Cumpre  destacar  que  esse  mesmo  programa  prevê  a  Ação  4522  –  Feira

Agropecuária Superagro, cuja finalidade é contribuir para a ampliação de mercado do

agronegócio mineiro, realizando um evento de grandes proporções que divulgue os

seus produtos e possibilite a realização de negócios para o incremento da atividade.

Essa  feira,  considerada  atualmente  a  maior  e  mais  diversificada  mostra  do

agronegócio mineiro, é promovida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento - Seapa - e Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, junto com a

iniciativa privada, representada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado

de Minas Gerais - Faemg - e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas - Sebrae-MG.

Considerando que o poder público já realiza a Superagro para atender ao setor do
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agronegócio e tendo em vista a relevância da agricultura familiar para a economia do

Estado  e  como  medida  de  combate  à  pobreza  e  à  desigualdade,  opinamos

favoravelmente à criação da ação pretendida.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.595/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 161 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio

Ação: .... - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas

Unidade  Orçamentária:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Finalidade: Promover a Ampliação da Comercialização e Distribuição dos Produtos

da Agricultura Familiar.

Produto: Evento Realizado

Unidade de Medida: Evento

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 400.000,00

Justificativa: O PMDI traz como objetivo estratégico a valorização dos produtos e

serviços da agricultura familiar proporcionando segurança alimentar, sustentabilidade

ambiental e aumentando a renda, justificando a criação de espaços que possibilitem a

valorização do saber fazer de homens e mulheres do campo, criando oportunidades

de comercialização e troca de conhecimento.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.598/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.598/2011,  de  autoria  de  Andrea  Mismotto

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

Infância  e  Juventude -  CAO/IJ  -  do  Ministério  Público  Estadual,  e  outros,  sugere

desmembramento da Ação 4321 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei

- do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, de modo a prestar

atendimento  e  assistência  qualificados  aos  adolescentes  em  cumprimento  de

medidas  de  internação e  semiliberdade nas unidades socioeducativas,  bem como

para atender a parcerias e programas de apoio ao adolescente em conflito com a lei e

o programa de egressos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  garantir  a  prestação  de  atendimento  e  assistência

qualificados aos adolescentes que cometeram ato infracional e, de acordo com sua

justificativa  original,  “conferir  clareza  e  transparência  ao  PPAG  e  favorecer  o

monitoramento”. Para tanto, sugere o desmembramento da 4321 - Atendimento ao

Adolescente em Conflito com a Lei -, do Programa 020 - Infraestrutura de Defesa

Social  -,  do  PPAG -  2012-2015,  a fim  de  separar  o  atendimento  e  a  assistência

àqueles  adolescentes  que  estejam  cumprindo  medida  de  internação  ou  de

semiliberdade em unidades socioeducativas daqueles em cumprimento de medidas

socioeducativas  em  meio  aberto  e  egressos.  A demanda  surgiu  nas  audiências

públicas  que  receberam  sugestões  para  o  aprimoramento  do  Projeto  de  Lei  nº

2.520/2011,  que dispõe sobre  o  PPAG 2012-2015,  tendo sido  assinada por  duas

representantes do Ministério Público Estadual, especificamente das Promotorias de

Justiça da Infância e Juventude.
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Em  primeiro  lugar,  deve-se  levar  em  conta  que,  de  acordo  com  o  art.  121  do

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, a internação constitui medida privativa

de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente. Já a semiliberdade

constitui  forma  de  transição  para  o  meio  aberto,  possibilitada  a  realização  de

atividades  externas,  independentemente  de  autorização  judicial,  mas  pode  ser

aplicada desde o início (art.  120 do ECA). Em segundo lugar,  é relevante ter  em

mente que as medidas socioeducativas em meio aberto - advertência, obrigação de

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida - são tidas

como uma forma de intervenção precoce no momento em que o adolescente começa

a demonstrar “problemas”.

Nota-se, por um lado, a natureza jurídico-penal das medidas socioeducativas e, de

outro, o seu caráter retributivo. Afinal, as cumpridas em meio aberto visam, como dito

acima, a uma intervenção precoce e até certo ponto preventiva; já as que privam o

adolescente da liberdade (internação e semiliberdade) visam à reinserção social e à

possibilidade de reflexão sobre a infração cometida. Nestes casos, ênfase deve ser

dada  ao  preparo  do  adolescente  para  o  retorno  ao  convívio  social,  estando  aí

incluídas ações de apoio ao egresso, as quais assumem grande importância nesse

processo. Nesse sentido, vale lembrar que as Regras da Organização das Nações

Unidas - ONU - para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade determinam a

obrigação, para as autoridades competentes, de se criarem serviços para “auxiliar os

adolescentes a reintegrarem-se na sociedade e para diminuir o preconceito contra

eles”.

As  informações  acima assumem particular  relevância  quando confrontadas com

dados  apresentados  pela  Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às

Promotorias  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude  -  CAO/IJ  -  do  Ministério  Público

Estadual,  apresentados  na 7ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão de Segurança

Pública  da  ALMG,  realizada  em  19/5/2011,  os  quais  ilustram  as  carências  na

aplicação das medidas em meio aberto no Estado, resumidamente apontando que,

naquela data: 50% dos Municípios mineiros não tinham a aplicação das medidas de

prestação de serviço à comunidade nem de liberdade assistida; no Triângulo, região
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que apresentava a melhor situação, a prestação de serviços à comunidade existia em

58% dos Municípios, e a liberdade assistida, em 43% deles; na macrorregião Central,

a prestação de serviços à comunidade existia em 19% dos Municípios, e a liberdade

assistida, em apenas 15% deles.

Tais  esclarecimentos,  brevemente  delineados,  sinalizam  a  necessidade  de  se

acompanhar separadamente a aplicação das medidas em meio aberto daquelas de

privação de liberdade, a fim de melhor cumprir o disposto no ECA bem como respeitar

os direitos e a condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento.

Pelo exposto, evidenciam-se a relevância e a pertinência da proposta em comento,

em especial porque ela visa melhor atender e assistir adolescentes em conflito com a

lei, de modo a propiciar não apenas melhores chances de recuperação e reinserção

social, mas também maiores chances de diminuir a reincidência.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.598/2011 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social

Ação: 4321 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei

Mudança de Nome:

Para:  Atendimento  ao  Adolescente  em  Conflito  com  a  Lei  -  Cumprimento  de

Medidas Socioeducativas em Meio Fechado

Mudança de Finalidade:

Para: Propiciar o rompimento da prática infracional e a redução da sensação de

impunidade, mediante atendimento qualificado ao adolescente durante a trajetória no

sistema  socioeducativo,  especificamente  nas  unidades  de  internação  e

semiliberdade,  garantindo  acesso  à  escolarização,  profissionalização,  cultura,

esporte,  lazer,  atendimento  técnico,  assistência  à  saúde  e  acompanhamento  à
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família,  através  de  uma  equipe  multidisciplinar  e  de  infraestrutura  e  logística

adequadas.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social

Ação: .... - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

Unidade Orçamentária: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Finalidade: Propiciar o rompimento da prática infracional e a redução da sensação

de impunidade, mediante atendimento qualificado ao adolescente em cumprimento de

medidas socioeducativas em meio aberto.

Produto: Adolescente Atendido

Unidade de Medida: Adolescente

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social

Ação: 4321 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei

Valor (R$): 3.300.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.599/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.599/2011,  de  autoria  de  Andrea  Mismotto

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

Infância e Juventude - CAO/IJ -, do Ministério Público Estadual, sugere alteração do

nome da  Ação 1027 -  Apoio  à Estruturação e  ao  Reaparelhamento  de  Unidades

Prisionais e Socioeducativas, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015,  para  "Apoio  à  Estruturação  e  ao  Reaparelhamento  de  Unidades
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Socioeducativas".

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  visa  a  promover  uma  adequação  da  Ação  1027  do

Programa 139 - Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional

e  Socioeducativo,  do  PPAG 2012-2015,  na  medida  em  que seu nome -  Apoio  à

Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades Prisionais e Socioeducativas - une

unidades prisionais a unidades socioeducativas. Apresentada nas audiências públicas

que receberam sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.520/2011, que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015, a demanda solicita a retirada da palavra “prisionais”

do nome da referida ação, tendo sido justificada com base no preceito da prioridade

absoluta dos direitos da criança e do adolescente, contido no art. 227 da Constituição

Federal.

Para facilitar a análise em tela, reproduz-se o “caput” desse dispositivo: “É dever da

família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,  à liberdade e à convivência

familiar  e  comunitária,  além de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,

discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  opressão”.  Seu  conteúdo  deixa

claro,  assim  como reforçam  as  interpretações  da  doutrina  afeita  ao  tema,  que a

prioridade absoluta à criança e ao adolescente deve ser norteadora na atuação de

todos os atores sociais, a começar da família e, particularmente, do poder público, de

modo a assegurar que os direitos desse público sejam respeitados e defendidos.

O que se revela importante aqui considerar é que tal preceito deve ser naturalmente

também  o  norteador  quando  se  trata  das  unidades  socioeducativas,  as  quais,

voltadas  para  a  aplicação  das  medidas  de  internação  provisória,  internação  e

semiliberdade de adolescentes que cometeram ato infracional,  devem assegurar a
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oferta de todos os requisitos previstos em lei no tocante a sua estruturação e a suas

condições. Isso assume ainda maior relevância se considerada “a condição peculiar

da  criança  e  do  adolescente  como pessoas  em  desenvolvimento”  (parte  final  do

“caput” do art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e que “a internação

constitui  medida  privativa  da  liberdade,  sujeita  aos  princípios  de  brevidade,

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” (art.

121 do ECA).

Isso posto, a demanda em tela manifesta-se procedente, pois se faz necessário

distinguir  unidades  socioeducativas  de  unidades  prisionais,  estas  voltadas  para

adultos  e também merecedoras de  atenção particular  no tocante  à observância e

respeito  dos  direitos  dos  detentos,  diferenciados  daqueles  de  adolescentes  em

conflito com a lei, mas não menos relevantes. Por essas razões, sugere-se a criação

de uma nova ação no PPAG 2012-2015 a partir do desdobramento e da mudança do

nome e da finalidade da Ação 1027, sendo a primeira voltada exclusivamente para a

estruturação e o reaparelhamento de unidades socioeducativas e a segunda, para a

estruturação e o reaparelhamento de unidades prisionais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

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

1.599/2011 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa:  139  -  Programa  de  Apoio  à  Ampliação  e  à  Melhoria  dos  Sistemas

Prisional e Socioeducativo

Ação: 1027 - Apoio à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades Prisionais e

Socioeducativas

Mudança de Nome:

Para: Apoio à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades Prisionais

Mudança de Finalidade:
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Para: Financiar o funcionamento do sistema penitenciário do Estado, a construção,

a manutenção, a reforma e a ampliação de unidades prisionais.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa:  139  -  Programa  de  Apoio  à  Ampliação  e  à  Melhoria  dos  Sistemas

Prisional e Socioeducativo

Ação:  ....  -  Apoio  à  Estruturação  e  ao  Reaparelhamento  de  Unidades

Socioeducativas

Unidade Orçamentária: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Finalidade:  Financiar  o  funcionamento  do  sistema  socioeducativo  do  Estado,  a

construção,  a  manutenção,  a  reforma  e  a  ampliação  de  unidades  destinadas  ao

cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Produto: Unidade Atendida

Unidade de Medida: Unidade

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.600/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.600/2011, da comissão de representação do

fórum  técnico  “Segurança  nas  escolas”,  de  Wellerson  Eduardo  da  Silva  Corrêa,

Defensor Público do Estado, e de Isabela de Vasconcelos Teixeira, representante do

Instituto Elo, sugere alteração da finalidade da Ação 1283 - Polícia para Cidadania -

do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, a fim de garantir

recursos  financeiros  para  o  desenvolvimento  e  a  ampliação  de  programas  de

prevenção  destinados  aos  alunos  de  ensino  fundamental  e  médio,  tais  como  o

Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd -, o Jovens Construindo a
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Cidadania - JCC - e o Programa Escola Segura - PES -, entre outros, e aumento da

meta financeira prevista para o quadriênio em 25% ao ano.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, resultante da aglutinação de três sugestões que incidiam

sobre  a  mesma  ação  do  PPAG  2012-2015,  visa  assegurar  recursos  para  a

manutenção de programas exitosos de prevenção e combate à violência, a exemplo

do Proerd, do JCC e do PES. Duas dessas sugestões solicitavam alteração da Ação

1283 - Polícia para Cidadania -, do Programa 034 - Minas Mais Segura -, do PPAG

2012-2015,  incluindo  a  garantia  de  recursos  para  programas  como  os  citados,

destinados a alunos dos ensinos fundamental e médio. A outra solicitava o aumento

da  meta  financeira  para  o  quadriênio  2012-2015  em  25%  para  cada  ano  desse

período.

Por  um lado,  vale  ressaltar  que os programas citados  vêm de fato  alcançando

resultados  bastante  positivos  e  têm  tido  repercussão  até  mesmo  em  nível

internacional. Daí, procede a demanda por garantir-lhes recursos que visem à sua

manutenção e ampliação.

Por outro, cumpre esclarecer que a Ação 1283 do PPAG 2012-2015 prevê, em sua

elaboração  e  detalhamento,  a  manutenção  desses  programas  dentro  do  que

denomina Projeto Polícia para a Cidadania, o que significa que a demanda em tela

está contemplada. No entanto, entendemos ser possível reforçar que prioridade deve

ser dada, na destinação dos recursos previstos nessa ação, a esses programas de

prevenção,  o  que pode ser  feito  por  meio  tanto  da  alteração  de sua finalidade -

incluindo uma referência direta à atuação preventiva nas escolas, mas não à garantia

de recursos, como solicitam as sugestões originais, por não ser possível incluir esse

tipo  de  texto  na  finalidade  de  uma  ação  -  quanto  de  requerimento  aos  órgãos

competentes pedindo o fortalecimento de tais programas.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e de

requerimento.

Conclusão

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

1.600/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Emenda ao PPAG nº 8

Programa: 034 - Minas Mais Segura

Ação: 1283 - Polícia para Cidadania

Mudança de Finalidade:

Para: implementar o projeto Polícia para a Cidadania a fim de promover, por meio

das  ações  de  polícia  de  proximidade  e  de  programas  desenvolvidos  no  âmbito

escolar,  o  desenvolvimento  da  cidadania  e  segurança  das  comunidades  com

elevados índices de criminalidade violenta e em situação de risco social.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.600/2011, de autoria da comissão de representação do fórum técnico “Segurança

nas escolas”, de Wellerson Eduardo da Silva Corrêa, Defensor Público do Estado, e

de Isabela de Vasconcelos Teixeira, representante do Instituto Elo, requer a V. Exa.,

nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao

Comando-Geral  da  Polícia  Militar  solicitando  a  providência  de  se  fortalecerem os

programas  de  prevenção  realizados  junto  aos  alunos  dos  ensinos  médio  e

fundamental  no  Estado,  a  exemplo  do  Programa  Educacional  de  Resistência  às

Drogas - Proerd -, o Jovens Construindo a Cidadania - JCC - e o Programa Escola

Segura  -  PES  -,  entre  outros,  assegurando  a  alocação  de  recursos  para  sua
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manutenção e expansão, em face de seus já constatados resultados exitosos.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.601/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de Ação Legislativa  nº  1.601/2011,  de Elisimara Inácio  da  Silva,  do

Instituto  Elo,  e  outros,  sugere  alteração  do  nome  da  Ação  1108  -  Fica  Vivo  -

Prevenção  à  Criminalidade  -  para  "Política  de  Prevenção  à  Criminalidade"  e  o

acréscimo de metas como a capacitação de profissionais  de segurança pública e

educação.  Também  foi  sugerida  a  especificação  de  metas  para  a  capacitação

profissional de mulheres egressas do sistema prisional na Ação 1296 - Com Licença,

Vou à Luta.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

No decorrer  da tramitação,  foi  anexada à proposição em análise a Proposta de

Ação  Legislativa  nº  1.632/2011,  que  sugere  aumento  de  metas  na  Ação  1181  -

Implantação dos Centros de Prevenção à Criminalidade.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/11/2011,  vem  a  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.601/2011 a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  sugere  alteração  do  nome da  Ação  1108  -  Fica  Vivo  -

Prevenção  à  Criminalidade  -  para  "Política  de  Prevenção  à  Criminalidade"  e

acréscimo de metas como a capacitação de profissionais  de segurança pública e

educação.  Também  foi  sugerida  a  especificação  de  metas  para  a  capacitação

profissional de mulheres egressas do sistema prisional na Ação 1296 - Com Licença,

Vou à Luta.

As  Ações  1108  e  1181  fazem  parte  do  conjunto  de  medidas  que  vêm  sendo
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implementadas pela Secretaria de Defesa Social, desde 2003, objetivando o controle

dos homicídios em áreas com maior incidência de mortes violentas no Estado. Desde

essa  época,  o  Estado  se  ampara  em  diagnóstico  que  aponta  o  perfil  altamente

concentrado dos homicídios no Estado. Basicamente, esse tipo de crime é urbano e

envolve  homens  jovens,  com  baixa  renda “per  capita”  e  residentes  em  áreas  de

desorganização espacial, tais como vilas e favelas. Tais aspectos revelam traços de

violência urbana bem parecidos com aqueles observados nos Estados Unidos pela

vertente  de  estudos  criminológicos  da  chamada  Escola  de  Chicago.  Os  estudos

dessa Escola apontavam como meio de redução da delinquência urbana a realização

de mudanças efetivas nas condições econômicas, sociais e culturais dos jovens, de

modo a estancar suas carreiras infracionais. Com esse propósito, foi implementado

pelo governo estadual  o Programa Fica Vivo e outros programas de prevenção à

criminalidade, para atendimento a crianças e adolescentes residentes em áreas de

grande  vulnerabilidade.  O  sucesso  desses  programas,  implementados  em  várias

comunidades  do  Estado,  justifica  sua  manutenção no novo  PPAG.  Tal  orientação

também encontra ressonância em propostas oriundas do fórum técnico “Segurança

nas escolas – Por uma cultura de paz”, organizado recentemente por esta Casa.

A proposição em exame pretende especificar,  no  nome da Ação 1108,  que são

diversos os eixos de prevenção à criminalidade. Assim, opinamos pelo acolhimento

da proposta na forma de alteração da finalidade da Ação 1108, acrescentando-lhe

referência  aos  cinco  processos  que  são  desenvolvidos  nessa  ação  (Fica  Vivo;

acompanhamento  a  penas  e  medidas  alternativas;  atendimento  a  egressos  do

sistema prisional; mediação de conflitos e combate ao tráfico de pessoas).

Com relação às sugestões  de  se alterarem as  metas  na  área  de Prevenção à

Criminalidade, sugerimos emenda que altera as metas física e financeira da Ação

1108,  especificando  o  objeto  do  gasto  para  a  realização de projetos  temáticos  e

fóruns locais.  Essa alteração também contempla a sugestão da Proposta de Ação

Legislativa nº 1.632/2011, que foi anexada à proposição em análise.

Com relação ao pleito de ampliação das metas na Ação 1296 - Com Licença, Vou à

Luta -, visando à capacitação de mulheres egressas do sistema prisional, sugerimos a

apresentação  de  requerimento  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  órgão
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responsável pela execução dessa ação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e

2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2012, e de requerimento anexos.

Conclusão

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

1.601/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 034 - Minas Mais Segura

Ação: 1108 - Fica Vivo - Prevenção à Criminalidade

Mudança de Finalidade

Para:  desconstruir  fenômenos  multicausais  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos  de criminalização a  partir  de  ações  preventivas,  de  forma articulada e

sustentável,  adequadas  a  cada  fator  de  risco,  com  foco  em  áreas  de  maior

crescimento  da  criminalidade  -  Fica  Vivo;  acompanhamento  a  penas  e  medidas

alternativas; atendimento a egressos do sistema prisional;  mediação de conflitos e

combate ao tráfico de pessoas.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 1.000.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:
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UO Beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ação: Fica Vivo - Prevenção à Criminalidade - Realização de Projetos Temáticos e

Fóruns Locais

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$1.000.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar Valor: R$1.000.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.601/2011,  apresentada por  Elisimara  Inácio  da  Silva,  do  Instituto  Elo,  e  outros,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social  solicitando  providências  para  o  atendimento  à  mulher

egressa do sistema prisional, no âmbito da Ação 1296 - Com Licença, Vou à Luta -,

em parceria com os centros de prevenção à criminalidade.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.602/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.602/2011,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues Santa Gema, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude em Belo

Horizonte, sugere alteração da Ação 2089 - Treinamento Profissional de Segurança

Pública - do PPAG 2012-2015, para promover a capacitação dos policiais militares e

civis em todas as regionais administrativas do Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.602/2011 sugere alteração da Ação 2089 -

Treinamento Profissional de Segurança Pública - visando promover a capacitação dos

policiais militares e civis nas regiões administrativas estaduais. A proposição busca

melhorar  a  abordagem  realizada  por  esses  profissionais  e  aperfeiçoar  tanto  os

procedimentos investigativos, quanto os encaminhamentos necessários nas situações

que envolvem crianças e adolescentes.

Pode-se  depreender,  tanto  do  teor  da  proposta,  quanto  das  demandas

rotineiramente trazidas a esta Casa - por meio das audiências e dos debates públicos

propiciados pela ALMG -, a intenção de que se realize um trabalho de sensibilização

e aprimoramento técnico dos policiais militares e civis, com o objetivo de capacitá-los

a exercerem intervenções qualificadas, propiciando o melhor atendimento e evitando-

se,  em  contrapartida,  qualquer  tipo  de  agravamento  dos  danos  já  causados  às

vítimas. Além disso, a capacitação sugerida busca ampliar o conhecimento desses

profissionais acerca do funcionamento do sistema de garantia dos direitos da criança

e  do  adolescente,  de  modo  a  possibilitar-se  a  efetivação  de  encaminhamentos

adequados à rede de proteção específica para crianças e adolescentes em situação

de violência ou de vulnerabilidade, assegurando-se sua proteção imediata.

É de se esclarecer que, segundo informações prestadas pelo Poder Executivo, o

Programa Associado 214 - Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

-, especialmente por meio das Ações 1276 - Implementação de Atividades de Ensino

Voltadas  para  a  Qualidade da Atuação  dos  Órgãos  de  Defesa  Social  -  e  1277 -

Implementação de Ações de Policiamento Comunitário, Prevenção Ativa e Segurança

Cidadã -, promove capacitação de policiais militares, bombeiros militares e policiais

civis. Cumpre anotar também que o produto indicado em ambas as ações é “servidor

e agente comunitário capacitado”, existindo previsão de metas físicas e financeiras

para todo o período, ou seja, para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Nessa perspectiva, considerando a existência das ações mencionadas - destinadas,

como já salientado, à qualificação da atuação dos órgãos de defesa social - e, acima
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de  tudo,  a  latente  necessidade  da  implementar-se  a  qualificação  específica  ora

pleiteada,  entendemos  ser  adequada  a  apresentação  de  emenda  ao  PPAG  com

vistas  a  alterar  a  finalidade  da  Ação  1276  e  indicar,  de  forma  expressa,  o

desenvolvimento  de  atividades  de  ensino  voltadas  às  peculiaridades  de  cada

segmento social, especialmente de crianças e adolescentes.

De outro lado, é notória a constante necessidade de investimentos por parte do

Estado  na  formação  dos  referidos  profissionais,  buscando-se,  especialmente,  o

atendimento apropriado àqueles grupos em situação de vulnerabilidade. Diante disso,

apoiamos também a alocação de recursos específicos para a Ação 1276, destinados

à capacitação integrada da Polícia Militar e da Polícia Civil, nos termos sugeridos na

proposta.

Além  das  emendas  indicadas,  consideramos  oportuna  a  apresentação  de

requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Defesa Social com vistas a informar

acerca da apresentação dessas emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011

e ratificar a necessidade de implementação dessa especial capacitação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012, e de requerimento.

Conclusão

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

1.602/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 214 - Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social.

Ação: 1276 - Implementação de Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade da

Atuação dos Órgãos de Defesa Social.

Mudança de Finalidade:
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Para: realizar atividades de capacitação voltadas para profissionais do sistema de

defesa social, tendo em vista ampliar sua motivação e preparação a fim de prestarem

serviços de qualidade à sociedade mineira, resguardando as peculiaridades de cada

segmento social, especialmente de crianças e adolescentes.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ação:  Implementação  de  Atividades  de  Ensino  Voltadas  para  a  Qualidade  da

Atuação dos Órgãos de Defesa Social  -  Promoção de Capacitação Integrada das

Polícias Militar e Civil do Estado.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ação:  Implementação  de  Atividades  de  Ensino  Voltadas  para  a  Qualidade  da

Atuação dos Órgãos de Defesa Social

Categoria Econômica: Despesas Correntes

Valor: R$ 100.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.602/2011, apresentada por Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da Promotoria

de Justiça da Infância e Juventude em Belo Horizonte, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Defesa  Social  solicitando

providências para ampliar-se a capacitação dos policiais militares e civis, de forma a

aprimorar-se a prestação de serviços à sociedade mineira,  qualificando-os para o

atendimento  aos  variados  segmentos  sociais  e  transmitindo  o  respeito  às

peculiaridades  e  a  garantia  de  direitos,  especialmente  das  crianças  e  dos

adolescentes.

Requer ainda seja informado ao destinatário do ofício que foram apresentadas duas
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emendas  relativas  à  mencionada capacitação:  a  primeira,  no  Plano Plurianual  de

Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -, com vistas a alterar a finalidade da Ação

1276 - Implementação de Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade da Atuação

dos Órgãos de Defesa Social - e indicar, de forma expressa, o desenvolvimento de

atividades  de  ensino  voltadas  às  peculiaridades  de  cada  segmento  social,  em

especial de crianças e adolescentes; a segunda, na Lei Orçamentária Anual - LOA -,

exercício de 2012, com vistas a alocar recursos específicos na Ação 1276, destinados

à capacitação integrada da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.605/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.605/2011, de autoria de Hudson Ferreira Sales,

da Polícia Civil, sugere alteração das metas física e financeira e do produto da Ação

4639 - Gestão da Frota - Polícia Civil -, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.605/2011  sugere  alteração  da  Ação  4639

relativamente ao período de 2012, visando à ampliação das metas física e financeira,

além  de  modificação  do  produto  da  ação,  de  “estudo  e  projeto  elaborado”  para

“viatura entregue”.

Depreende-se,  tanto  do  teor  da  proposta  quanto  das  demandas  apresentadas

durante  a  audiência  pública,  que  o  objetivo  do  pleito  é  ressaltar  e  assegurar  as

condições de trabalho da Polícia Civil em todo o Estado. Busca-se garantir a regular

manutenção e progressão da frota de veículos da instituição, a fim de possibilitar os
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necessários  deslocamentos  dos  policiais,  proporcionando  a  continuidade  e  a

eficiência da prestação dos serviços.

Cumpre  esclarecer  que  na  Ação  2002  -  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  -,

constante  do  Programa  Associado  701  -  Apoio  à  Administração  Pública  -,  estão

alocados recursos para a manutenção da frota da Polícia Civil.  Note-se que essa

ação  tem  como  finalidade  “coordenar,  implementar  e  avaliar  as  ações  de

planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-

administrativo  necessários  ao  cumprimento  das  atribuições  institucionais”,  com  a

previsão de metas financeiras para todas as regiões administrativas de Minas Gerais.

Por  seu  turno,  a  Ação  4639  -  Gestão  da  Frota  -  Polícia  Civil  -,  integrante  do

Programa  Estruturador  020  -  Infraestrutura  de  Defesa  Social  -,  apresenta  meta

financeira  para  2012  (R$10.000,00)  inferior  ao  previsto  para  os  anos  seguintes

(R$6.500.000,00). Verifica-se que, em 2012, caberá à Polícia Civil realizar um estudo

da efetiva demanda pela renovação da frota a fim de que, nos anos seguintes, sejam

aplicadas as metas financeiras previstas para 2013, 2014 e 2015. Percebe-se, dessa

forma,  que  o  referido  estudo  possibilitará  a  indicação,  de  maneira  precisa,  das

localidades com maior necessidade de veículos, além de propiciar à instituição uma

gestão de fato eficaz da frota.

No  entanto,  é  fundamental  levarmos  em  conta  que  a  falta  ou  a  escassez  de

investimentos destinados à Polícia Civil,  também no que se refere àqueles fixados

para a manutenção da sua frota de veículos, geram grandes entraves ao trabalho

policial e, em consequência, enorme prejuízo à sociedade de maneira geral.

Diante desse quadro e considerando o direito da sociedade à segurança pública de

qualidade,  cumpre  à  ALMG conhecer  as  reais  condições da  frota de  veículos  da

Polícia  Civil  e,  principalmente,  acompanhar  e  monitorar  a  implementação  e  a

execução das metas indicadas no PPAG 2012-2015. Trata-se de dever e, ao mesmo

tempo, de prerrogativa do Parlamento mineiro, com fundamento no inciso X do art. 49

da  Constituição  da  República  -  o  qual  estabelece  como  competência  do  Poder

Legislativo a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo - e nos arts. 73 e

74 da Constituição Estadual,  que também preveem a fiscalização do exercício da

função administrativa do Estado.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento, a ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Segurança Pública,

em  que  se  solicite  a  realização  de  audiência  pública  a  respeito  da  gestão,

manutenção  e  expansão  da  frota  da  Polícia  Civil  no  Estado,  visando  obter

informações precisas sobre as condições desses veículos nos Municípios, bem como

sobre  a  forma  como têm  sido  desenvolvidas  as  ações  para  o  enfrentamento  do

problema abordado na proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.605/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Segurança Pública:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.605/2011, apresentada por Hudson Ferreira Sales, da Polícia Civil, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança

Pública destinada a debater a gestão, a manutenção e a expansão da frota da Polícia

Civil, com o intuito de se obterem informações precisas sobre as condições desses

veículos  nos  Municípios,  bem  como  sobre  a  forma  como tem  sido  enfrentado  o

possível sucateamento da referida frota em todo o Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.606/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.606/2011, de autoria do Sr. Silvério do Prado,

da  Federação  Interestadual  dos  Servidores  Públicos  Municipais  e  Estaduais,

encaminha  proposta  de  alteração  do  programa 157  -  Fomento  ao  Artesanato  de

Minas Gerais - do PPAG 2012-2015, para incentivar a capacitação de feirantes para

os eventos Copa do Mundo e Olimpíadas, por meio do ensino de idiomas.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  epígrafe  visa  incentivar  a  capacitação  de

feirantes  para  os  eventos  Copa do Mundo e  Olimpíadas,  por  meio  de  ensino  de

idiomas. Dessa forma, busca-se o melhor atendimento aos turistas estrangeiros.

As Olimpíadas e a Copa do Mundo são os maiores eventos esportivos organizados

em escala internacional, constituindo-se em fator de atração de turistas de diversos

países.  O  bom  atendimento  a  esses  turistas  possibilita  uma  melhor  experiência

turística, facilitando o seu retorno em outras ocasiões, com impactos positivos para o

desenvolvimento  do  Estado.  A capacitação de feirantes  é  crucial  nesse contexto,

considerando o potencial das diversas feiras realizadas no Estado, como a Feira de

Artesanato da Avenida Afonso Pena, de atrair turistas.

O PPAG 2012-2015 conta com um Programa Estruturador, denominado Copa do

Mundo 2014, no qual consta a ação 1269 - Receptividade na Copa, que visa melhorar

a  acolhida  aos  turistas.  Considerando  a  importância  da  proposta  em  estudo,  é

proveitoso  acolhê-la  por  meio  de  requerimento  que  solicite,  à  Secretaria

Extraordinária da Copa 2014, o estudo da possibilidade da inclusão da capacitação

de feirantes no âmbito da Ação 1269.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.606/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.606/2011, apresentada pelo Sr. Silvério do Prado, da Federação Interestadual dos

Servidores Públicos Municipais e Estaduais, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretaria Extraordinária da Copa 2014, solicitando estudo de

viabilidade de oferta de cursos de capacitação em idiomas para feirantes e artesãos,

visando  ao  atendimento  aos  turistas  atraídos  pelos  eventos  da  Copa  e  das

Olimpíadas, no âmbito da ação 1269 - Receptividade na Copa, no âmbito do PPAG

2012-2015.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.607/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.607/2011, de autoria do Sr. Eduardo Henrique

de  Oliveira,  da  Federação  dos  Circuitos  Turísticos  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fecitur  -,  encaminha proposta de alteração do programa 42 -  Destino Minas -  do

PPAG 2012-2015, para a Federação dos Circuitos Turísticos do Estado e o Conselho

Estadual  de  Turismo  nas  ações  que  envolvem  diretamente  os  interesses  e

competências  institucionais  dessas  entidades,  para  que  elas  possam  participar

efetivamente da elaboração, implantação, execução e monitoramento dessas ações.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação legislativa  em  epígrafe  tem  por  objetivo  incluir  de  maneira

formal, no programa "Destino Minas" e nos demais programas estruturadores afetos à

Secretaria de Estado de Turismo, a Federação dos Circuitos Turísticos do Estado e o

Conselho  Estadual  de  Turismo,  para  que elas  possam  participar  efetivamente  da
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elaboração,  implantação,  execução  e  monitoramento  das  ações  que  envolvam

diretamente os interesses e competências institucionais dessas entidades.

O turismo é  uma atividade  econômica  com elevada capacidade  de  geração de

valor, com reduzido impacto ambiental. A atividade turística envolve diversos ramos

produtivos, além de envolver tanto o setor público quanto o setor privado. Assim, por

envolver diversos atores, a estrutura de governança do turismo deve ser distribuída

de  forma  a  permitir  a  contribuição  de  todos  os  seus  componentes.  O  Conselho

Estadual de Turismo, de maneira acertada, prevê a participação da sociedade civil em

sua estrutura, mas o Conselho em si poderia ser mais bem inserido na gestão do

Sistema Estadual de Turismo, liderado pela Secretaria de Estado de Turismo.

Dessa forma, opina-se aqui pelo acolhimento da proposta em estudo, por meio de

envio de requerimento à Secretaria de Estado de Turismo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.607/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.607/2011, apresentada pelo Sr. Eduardo Henrique de Oliveira, da Federação dos

Circuitos  Turísticos  do  Estado  de  Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de Estado de Turismo,  solicitando a

reforma e o aperfeiçoamento da estrutura de governança do Sistema Estadual de

Turismo, com vistas a aumentar a interlocução com o Conselho Estadual de Turismo

e com a sociedade civil.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.609/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.609/2011, de Arlete Hirle Gonçalves Lages, da

Superintendência Regional de Ensino Metropolitana, e outros, encaminha sugestão

de criação de programa no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015 denominado Rede Integrada de Proteção e  Segurança nas  Escolas,  com o

objetivo  de  planejar  e  executar,  com a  participação  de representantes  de  órgãos

públicos e de entidades da sociedade civil, ações que visem ao desenvolvimento de

políticas  públicas  voltadas  à  prevenção  da  violência  nas  escolas.  Em  razão  da

similaridade  de  objetivo,  foi  anexada  à  esta  proposição  a  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.597/2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise tem por objetivo incluir programa que

promova a capacitação da comunidade escolar para a convivência com a diversidade,

a prevenção à violência escolar, a mediação de conflitos, no Estatuto da Criança e do

Adolescente, e para a difusão de uma cultura de paz nas escolas. Esse programa

contaria com a parceria das Secretarias de Educação - SEE -, de Desenvolvimento

Social - Sedese -, de Defesa Social - Seds - e de Saúde - SES -, do Poder Judiciário,

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Polícias Militar e Civil, das Guardas

Municipais, dos Conselhos Tutelares e de Segurança Escolar e das associações de

pais e alunos.

A SEE já desenvolve, desde 2006, programas e ações, setoriais e intersetoriais,

focados no enfrentamento das condições geradoras de violência nas escolas da rede

estadual, dentre os quais se destacam: o Programa Escola Viva, Comunidade Ativa,

que abrange 504 escolas  estaduais  localizadas em zonas  de alta  vulnerabilidade
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social;  o  Programa Educacional  de  Resistência  às  Drogas  e  a  Patrulha  Escolar,

desenvolvidos em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, sendo que este

último será ampliado, em 2012, com a aquisição de viaturas para atender à Região

Metropolitana de Belo Horizonte e os principais polos das superintendências regionais

de  ensino;  o  Programa  Capacitar,  trabalho  em  rede  desenvolvido  na

Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares, que será estendido,

em 2012, para outras superintendências regionais; o Fórum para Cultura de Paz nas

Escolas,  coordenado  pela  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais;  e  o  Programa

Mediação de Conflitos, desenvolvido em parceria com a Polícia Civil. Esse programa

está sendo executado em todo o território do Estado. Ademais, foram capacitados,

neste ano, quase 5000 agentes de política antidrogas da rede da educação, para o

enfrentamento dos problemas advindos do uso de drogas, nas escolas.

Todas  essas  iniciativas,  já  em  curso,  contemplam  um  conjunto  de  propostas

apresentadas pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento das Condições Geradoras

de  Violência  nas  Escolas  da  Rede  Pública  Estadual,  coordenado  pela  SEE  e

integrado pela Seds, PMMG, PCMG, Sedese e SES. Um dos eixos dessas propostas

indica  a  necessidade  de  um  trabalho  em  rede,  com  ampliação  dessa  parceria,

envolvendo  todos  os  órgãos  mencionados  na  proposta  em  análise.  Já  existe,

inclusive, previsão orçamentária para execução dos programas e ações previstos no

ano de 2012.

À luz do exposto, conclui-se que a sugestão em comento é plenamente exequível e

encontra condições favoráveis para ser implementada a partir de 2012 no âmbito da

SEE. As experiências já consolidadas indicam que a constituição de uma rede de

capacitação nas escolas poderá ser feita sob a coordenação dessa Secretaria.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.609/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520/2011 anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: .... - Rede de capacitação e promoção da cultura da paz nas escolas.

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas

Objetivo: desenvolver,  em parceria com representantes de órgãos públicos e de

organizações civis, ações voltadas à prevenção da violência no ambiente escolar e à

promoção da cultura de paz nas escolas.

Objetivos Estratégicos:

- Acelerar o aumento da escolaridade média da população

- Consolidar a rede pública como um sistema inclusivo de alto desempenho

- Reduzir as desigualdades educacionais

Resultados Finalísticos:

- IDEB do Ensino Fundamental - Anos Finais (Rede Estadual)

- IDEB do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (Rede Estadual)

- IDEB do Ensino Médio (Rede Estadual)

- Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio

Ação: .... - Convivência na Diversidade

Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Finalidade:  Promover,  por  meio  de  projetos  específicos,  a  discussão  entre  os

integrantes da comunidade escolar sobre a diversidade no ambiente da escola, de

forma  a  conscientizá-los  para  a  importância  de  reconhecer  e  respeitar  as

peculiaridades  de  cada  segmento,  em  suas  características  físicas,  étnicas,

socioculturais, etárias e de gênero.

Produto: Escola Atendida

Unidade de Medida: Escola

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Ação: .... - Capacitação em Segurança nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
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Finalidade:  Implementar  ações  de  capacitação  sobre  segurança  nas  escolas,

notadamente sobre a mediação de conflitos, bem como sobre as bases legais e o

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Produto: Profissional Capacitado

Unidade de Medida: Profissional

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.610/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.610/2011, de autoria de Fernanda Signoretti, da

União dos Varejistas de Minas Gerais - UVMG -, sugere alteração da Ação 4290 -

Policiamento  Ostensivo  de  Meio  Ambiente  -  do  PPAG  2012-2015,  de  forma  a

promover a ampliação dos aportes e dos investimentos de recursos em estruturação

e equipamentos, com aumento do efetivo da Polícia de Meio Ambiente e do quadro

funcional  de  fiscalização  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, visando coibir e inibir o tráfico ilegal de fauna e flora.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise sugere alterar a Ação 4290 - Policiamento Ostensivo de

Meio  Ambiente  -  do  PPAG  2012-2015,  para  ampliação  dos  aportes  e  dos

investimentos de recursos em estruturação e equipamentos, com aumento do efetivo

da Polícia de Meio Ambiente e do quadro funcional de fiscalização da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando coibir  e inibir  o

tráfico ilegal de fauna e flora.
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O maior problema enfrentado na inibição desses atos ilícitos é a defasagem do

efetivo  das  forças  policiais  e  do  quadro  de  servidores  incumbidos  das  ações

fiscalizatórias. Em face dessa realidade, entendemos que é necessário solicitar aos

órgãos competentes, por meio de requerimento, o incremento da fiscalização.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise sob a forma de

dois requerimentos: o primeiro dirigido à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -,  solicitando  providências  com  vistas  ao

aumento do número de fiscais, visando coibir e inibir o tráfico ilegal de fauna e flora

no Estado; o segundo, ao Comando-Geral da PMMG, solicitando providências com

vistas a aumentar o efetivo da Polícia de Meio Ambiente, com ampliação dos recursos

para infraestrutura e equipamentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.610/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.610/2011, apresentada por Fernanda Signoretti, da União dos Varejistas de Minas

Gerais - UVMG -, requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -,

solicitando providências com vistas à aumentar o número de fiscais visando coibir e

inibir o tráfico ilegal de fauna e flora no Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.610/2011, apresentada por Fernanda Signoretti, da União dos Varejistas de Minas

Gerais - UVMG -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Comando-Geral da PMMG, solicitando providências com vistas a aumentar o efetivo

da  Polícia  de  Meio  Ambiente,  com  ampliação  dos  recursos  para  infraestrutura  e

equipamentos, no intuito de coibir e inibir o tráfico ilegal de fauna e flora no Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.611/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.611/2011, do Sr. Affonso Damasio Soares, da

Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -  Faemg -  e outros,  sugere

alteração  do  Programa  161  -  Desenvolvimento  da  Agricultura  Familiar  e  do

Agronegócio - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG – 2012-2015 com

vistas  a  promover  a  regularização  sanitária  de  empreendimentos  agroindustriais

rurais de pequeno porte.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  análise,  resultante  da  aglutinação  de  quatro  sugestões  que

abordavam  temas  semelhantes,  objetiva  promover  a  regularização  sanitária  de

empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte.  Para  tanto,  sugere  a

criação de uma ação no âmbito do Programa 161 - Desenvolvimento da Agricultura

Familiar  e do Agronegócio -,  sendo o  Instituto Mineiro  de Agropecuária -  IMA -  o

responsável  pela  unidade orçamentária.  A proposta  pretende,  ainda,  seja  apoiada

técnica  e  financeiramente  a  criação  de  consórcios  intermunicipais  de

desenvolvimento e regularização da agroindústria rural de pequeno porte.
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Os proponentes justificam seu pleito argumentando que o Estado deve atuar na

formalização  e  inclusão  dos  milhares  de  proprietários  rurais  que  estão  na

clandestinidade. A sugestão é cadastrar,  em 2012, 600 agroindústrias de pequeno

porte nas diversas regiões de Minas. Da meta financeira fixada para a nova ação,

deverá ser destinado um percentual de 25% para despesas com o pagamento de 600

análises físico-químicas e microbiológicas que se farão necessárias.

O  cadastramento,  previsto  nessa  nova  ação,  é  o  primeiro  passo  para  a

regularização sanitária e ambiental dessas propriedades, que trará como benefícios,

entre  outros,  a  diminuição  do  êxodo  rural  e  o  aumento  do  valor  agregado  dos

produtos  do  agronegócio,  além  de  possibilitar  o  desenvolvimento  sustentável  do

agronegócio e o aumento da segurança alimentar.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.611/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 161 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio

Ação: ... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária

Finalidade:  Cadastrar  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte

com o objetivo de iniciar  o processo de regularização sanitária e apoiar técnica e

financeiramente  a  criação  de  consórcios  intermunicipais  de  desenvolvimento  e

regularização da agroindústria rural de pequeno porte.

Produto: Empreendimento Cadastrado

Unidade de Medida: Unidade

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.
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Justificação: Há um passivo de milhares de propriedades rurais de pequeno porte

em situação irregular com relação às regras sanitárias e ambientais. Como forma de

equacionar  o  problema,  essa  nova  ação  propõe  o  início  do  cadastramento  das

propriedades, o que trará reflexos positivos ao meio ambiente e à sanidade animal e

vegetal,  além  de  possibilitar  o  aumento  do  valor  agregado  dos  produtos  do

agronegócio e da segurança alimentar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.612/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.612/2011, de autoria de Liziane Vasconcelos

Teixeira Lima, da Associação Casa Novella, sugere alterar a Ação 4110 - Promoção

de Direitos Humanos - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para promover a interiorização das ações de mobilização para o enfrentamento

da  violência  contra  crianças  e  adolescentes,  especialmente  no  que  se  refere  à

violência sexual.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela sugere alterar a Ação 4110 - Promoção de Direitos Humanos -

do PPAG 2012-2015, para promover a interiorização das ações de mobilização para o

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, especialmente no que se

refere à violência sexual.

A violência  contra crianças e adolescentes ultrapassa as fronteiras  dos grandes

centros para tornar-se uma realidade interiorana. O Estado não pode, portanto, ao

formular  políticas  de  enfrentamento  da  violência  contra  crianças  e  adolescentes,

negligenciar a população estabelecida fora dos grandes centros urbanos.

Tendo em vista a absoluta prioridade com que a Lei Maior e o Estatuto da Criança e

do  Adolescente  determinam  sejam  protegidas  pelo  poder  público  crianças  e
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adolescentes, e considerando-se que o objeto da proposição em apreço já é política

desenvolvida pelo Estado na Capital, entendemos que deve ser solicitada ao órgão

gestor dessa política a sua expansão para o interior do Estado.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise sob a forma de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,

solicitando  a  interiorização  das  ações  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à

Violência contra Crianças e Adolescentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.612/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.612/2011, de autoria de Liziane Vasconcelos Teixeira Lima, da Associação Casa

Novella, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando a interiorização das ações

do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes.

Sala das Reuniões, de de.

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.614/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.614/2011,  de  autoria  de  Ronaldo  Antônio

Pereira da Silva, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial,  sugere

restaurar,  no Programa 144 - Promoção e Defesa da Cidadania - do PPAG 2012-

2015, a ação "Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas por Comunidades

Indígenas  e  Quilombolas",  excluindo-se  o  termo  "comunidades  indígenas"  e  com

meta financeira de R$500.000,00 em cada ano do período.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.614/2011 sugere inclusão de ação no PPAG

2012-2015 com vistas a restaurar a Ação 4451, prevista no Plano Plurianual anterior -

PPAG  2008-2011  -,  denominada  “Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas

Ocupadas por Comunidades Indígenas e Quilombolas”,  que previa, para o ano de

2011,  meta  física  de  500  famílias  atendidas  no  Estado,  com  a  respectiva  meta

financeira de R$100.000,00.

A proposição em análise busca fomentar e apoiar as políticas de acesso à terra, em

especial  no que se refere a identificação, demarcação, reconhecimento e titulação

das áreas ocupadas por comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.

O art.  231 da Constituição da República  reconhece às populações  indígenas  a

“organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários

sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União  demarcá-las,

proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Já o art. 68 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  reconhece  “aos  remanescentes  das  comunidades  dos

quilombos que estejam ocupando suas terras (...) a propriedade definitiva, devendo o

Estado emitir-lhes os títulos  respectivos”.  Em contrapartida,  o art.  215 da referida

Carta dispõe sobre a obrigação estatal de garantir  “a todos o pleno exercício dos

direitos  culturais”,  de  incentivar  “a  valorização  e  a  difusão  das  manifestações

culturais”,  de proteger “as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras”  bem como as “de outros  grupos participantes do processo civilizatório

nacional”, de defender o “patrimônio cultural brasileiro” e de valorizar a “diversidade

étnica e regional”.

Em Minas Gerais, o assunto vem merecendo atenção dos movimentos sociais e

das autoridades políticas. A ALMG, em debate público promovido pela Comissão de
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Direitos Humanos no ano de 2007, abordou a realidade quilombola, voltando ao tema

em 2009, quando realizou audiência pública dedicada à situação dos remanescentes,

no Estado, de populações escravas em áreas aposseadas, notadamente na região

Norte  e nos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri.  Por  seu turno,  a  Comissão  de

Participação  Popular,  também  em  2007,  discutiu  e  acolheu  em  audiência  várias

propostas em benefício das segmentos sociais de cultura e modo de vida próprios,

voltando ao assunto em 2008, quando requereu envio de ofício ao Governador e ao

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, solicitando a criação do Conselho

Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Houve, ainda, fóruns e iniciativas correlatas. De 23 a 24/5/2009, a II Conferência

Estadual de Promoção da Igualdade Racial - sob a coordenação da Secretaria de

Desenvolvimento  Social  e  do  Conselho  Estadual  de Participação e  Integração da

Comunidade Negra  de  Minas  Gerais,  em  conjunto  com  a  Secretaria  Especial  de

Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  da  Presidência  da  República  e  o

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - discutiu a implementação de

políticas para a promoção e a proteção dos direitos das populações e comunidades

tradicionais, reunindo indígenas, quilombolas, ciganos e outros agrupamentos.

Até recentemente, nenhuma das centenas de quilombolas do Estado, apesar de já

terem suas  áreas  reconhecidas,  havia  conseguido  legalizar  a  terra  onde vivem e

trabalham há séculos. Todavia, no dia 29/9/2011, a Comunidade Quilombola Brejo

dos Crioulos - aproximadamente 500 famílias localizadas em mais de 17.000ha nos

Municípios mineiros de Varzelândia,  Verdelândia e São João da Ponte -  obteve a

assinatura de decreto federal declarando suas terras “de interesse social, para fins de

desapropriação”.

Nesse sentido, a regularização fundiária merece atenção especial no planejamento

das  políticas  públicas,  pois  está  intimamente  ligada  à  proteção  de  direitos,  à

promoção da cidadania e à inclusão social desses grupos. Fundamental então frisar

que não resta afastada a competência dos Estados membros em exercer atividades

legiferantes e administrativas relacionadas às políticas públicas gerais, paralelas e

transversais  de  apoio  à  regularização  fundiária  das  áreas  ocupadas  por  essas

comunidades.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, para

incluir, no Programa 144 – Promoção e Defesa da Cidadania –, ação nova com vistas

a  restaurar a Ação 4451 em sua forma original, de forma a apoiar a regularização

fundiária tanto das áreas ocupadas por comunidades quilombolas quanto daquelas

ocupadas por comunidades indígenas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.614/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 144 - Promoção e Defesa da Cidadania

Ação: .... - Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas por Comunidades

Quilombolas e Indígenas

Unidade Orçamentária: 2411 - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Finalidade:  Regularização  das  áreas  ocupadas  por  comunidades  quilombolas  e

indígenas

Produto: Família Atendida

Unidade de Medida: Família

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor: R$100.000,00

Emenda ao PPAG nº 56

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.616/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.616/2011, do Sr.  Sergio Hirle de Souza, da

entidade Estado, Profissionais da Área de Segurança e Sociedade Organizados Por

Um Brasil Melhor - Espasso Conseg, encaminha proposta de alteração da Ação 4571

- Desenvolvimento Aeroviário  - do PPAG 2012/2015, para ampliar  a pavimentação

asfáltica da pista do aeroporto da cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  epígrafe  visa  à  ampliação  da  pavimentação

asfáltica da pista do aeroporto de Teófilo Otôni, no Vale do Mucuri, com o objetivo de

viabilizar o recebimento de voos comerciais e aeronaves de maior porte.

O aeroporto existente é administrado pelo Município e não apresenta condições

para  ampliação.  Assim,  para  atender  à  demanda  de  voos  comerciais,  há  a

necessidade  de  construção  de  um  novo  aeroporto.  A  Secretaria  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas - Setop – está realizando estudos de viabilidade para

implantação de um novo aeroporto.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Setop  solicitando  informações  sobre  os  estudos  de  viabilidade

elaborados e sobre a meta planejada para atender a essa demanda.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.616/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.616/2011,  apresentada em audiências  públicas realizadas de 7 a 9/11/2011,  em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, solicitando

informações sobre os estudos de viabilidade para construção de um novo aeroporto

regional  em Teófilo  Otôni  e  sobre  a  meta  planejada para  atender  à  demanda de

instalação de voos comerciais que atendam à região do Vale do Mucuri.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.617/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.617/2011, de autoria de Ivone Luiza de Macedo

Moreira Silva,  do Conselho Estadual  do Idoso,  e de Maria Beatriz  de Oliveira,  da

Rede  Nacional  Feminista  de  Saúde,  Direitos  Sexuais  e  Reprodutivos,  sugere

alteração  da  Ação  4475  -  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à

Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  -  do  PPAG  2012-2015,  para  viabilizar  a

reestruturação  dos  conselhos  estaduais  e  municipais  de  direitos,  de  modo  a

assegurar a sua efetividade em todos os Municípios de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.617/2011 sugere alteração da Ação 4475 -

Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos -,

visando  estruturar  e  fortalecer  os  conselhos  estaduais  e  municipais  de  direitos,
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inclusive no que se refere a melhorias em sua infraestrutura, de modo a propiciar a

atuação efetiva desses órgãos em todos os Municípios do Estado.

Depreende-se,  tanto  do  teor  da  proposta,  quanto  das  demandas  apresentadas

durante a audiência pública,  que o objetivo do pleito  é ressaltar  a importância do

papel  desempenhado  pelos  conselhos  estaduais,  e,  principalmente,  assegurar  a

efetividade desses órgãos, propiciando ainda o fomento à implantação e à atuação

dos conselhos municipais correlatos.

Segundo Clarete Nespolo de David (“David, Clarete Nespolo de. “Representantes e

representados:  natureza da relação entre conselheiros usuários,  suas entidades e

espaços  descentralizados  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre”.

Disponível  em  “www.esp.rs.gov.br/img2/Representantes.pdf”),  “é  possível

compreender  melhor  os  conselhos  de  políticas  tendo  em  conta  as  seguintes

características: são ligados às políticas públicas mais estruturadas ou concretizadas

em  sistemas  nacionais;  estão  previstos,  geralmente,  em legislação nacional,  com

atribuições legalmente estabelecidas no plano da formulação e da implementação

das  políticas  na  respectiva  esfera  governamental,  compondo  as  práticas  de

planejamento  e  fiscalização  das  ações;  são,  também,  concebidos  como  fóruns

públicos de captação de demandas e de negociação de interesses específicos dos

diversos grupos sociais; e eles são um instrumento de ampliação da participação dos

segmentos que têm pouco acesso ao aparelho do Estado. (Tatagiba, 2002, pág. 49)”.

No que se refere ao Conselho Estadual do Idoso - CEI -, vale lembrar que esse

órgão foi criado pela Lei nº 13.176 de 1999, que lhe atribuiu um caráter deliberativo e

controlador das políticas e das ações voltadas para o idoso no âmbito estadual. Além

da formulação da política estadual dos direitos do idoso e da definição de ações,

fontes e aplicações de recursos, também figura entre as competências do CEI zelar

pela  execução  dessa  política,  fazer  cumprir  as  normas  constitucionais  e  legais

referentes  ao  idoso,  bem como incentivar  e apoiar  as  ações dos Municípios,  das

universidades,  das  entidades  civis  e  dos  conselhos  municipais  para  o

desenvolvimento de programas de atendimento ao idoso.

Da mesma forma,  no que se refere ao  Conselho  Estadual  da  Mulher  -  CEM -,

cumpre lembrar que o órgão foi criado pelo Decreto nº 22.971, de 1983, tendo por
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atribuição, entre outras, a proposição de medidas e atividades que visem à defesa

dos direitos da mulher, à eliminação das discriminações que a atingem e à sua plena

inserção na vida socioeconômica, política e cultural.

Portanto,  a exemplo do  CEI  e  do  CEM,  os  conselhos  estaduais  -  da igualdade

racial, da criança e adolescente, de direitos difusos, de direitos humanos, e da pessoa

com  deficiência  -  têm  importante  atuação  junto  aos  órgãos  representantes  da

sociedade civil organizada e do governo, desempenhando ações relevantes em favor

da promoção dos direitos dos respectivos grupos sociais,  seja no âmbito estadual

seja  no  municipal.  Nessa  perspectiva,  entendemos  que  a  intenção  da  proposta

apresenta-se  legítima,  haja  vista  a  latente  necessidade  de  estruturação  dos

conselhos, possibilitando-se a efetivação das políticas públicas setoriais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda  ao Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  PPAG 2012-2015,

alterando-se a finalidade da Ação 4475, de forma a determinar-se, expressamente, o

fortalecimento da atuação dos conselhos estaduais, possibilitando, inclusive, o apoio

aos conselhos municipais de direitos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.617/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

EMENDA Nº ...

Programa: 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos

Ação:  4475  -  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à  Subsecretaria  de

Direitos Humanos

Mudança de Finalidade:

Para:  Manutenção  e  financiamento  das  atividades  dos  conselhos  vinculados  à

Subsecretaria de Direitos Humanos, com vistas a fortalecer sua atuação e possibilitar

o apoio aos conselhos municipais de direitos.

Emenda ao PPAG nº 14
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.618/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.618/2011, de autoria de Liziane Vasconcelos

Teixeira Lima,  da Associação Casa Novella,  sugere a criação,  no Programa 011 -

Assistência Social e Direitos Humanos - do PPAG 2012-2015, de ação para promover

a expansão do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da

Violência  Sexual  Infanto-Juvenil  no  Território  Brasileiro  -  Pair  -  nas  regiões  ou

Municípios que ainda não desenvolvem o programa.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

No decorrer  da tramitação,  foi  anexada à proposição em análise a Proposta de

Ação Legislativa nº 1.613/2011.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/11/2011,  vem  a  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.618/2011 a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.618/2011 sugere a criação, no Programa 011 -

Assistência Social e Direitos Humanos - do PPAG 2012-2015, de ação para promover

a expansão do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da

Violência  Sexual  Infanto-Juvenil  no  Território  Brasileiro  -  Pair  -  nas  regiões  ou

Municípios que ainda não desenvolvem o programa.

O Pair em Minas Gerais ainda não foi plenamente expandido em todo o Estado e há

regiões  e  Municípios  que  apresentam  vulnerabilidade  com  relação  à  exploração

sexual  contra  crianças  e  adolescentes  e  que  necessitam  da  articulação  de  todo

sistema de garantia de direitos para o enfrentamento dessa problemática.

O Pair é uma metodologia de articulação de políticas com base nos eixos do Plano

Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. Tem por finalidade a

criação  e  o  fortalecimento  das  redes  locais  por  meio  de  ações  integradas  de
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mobilização,  diagnóstico e capacitação, possibilitando a articulação e a integração

dos serviços e programas, associadas à participação social.

Somos pelo acatamento da proposta em análise por meio de criação de ação no

PPAG 2012-2015, destinada à Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência

Sexual  Infanto-Juvenil,  com vistas a expandir  o  Pair,  revisar  o Plano Estadual  de

Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, realizar campanhas educativas e

desenvolver o protagonismo juvenil.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.618/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão , Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel – Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos

Ação: ...  -  Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual  Infanto-

Juvenil

Unidade Orçamentária: 1.481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Finalidade:  expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair -, revisar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infanto-Juvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: Plano Implantado

Unidade de Medida: plano

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência
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Valor: R$150.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.619/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.619/2011, de autoria do Sr. Bruno Pereira de

Mello,  do Conselho de Segurança Alimentar  Nutricional  Sustentável  do Estado de

Minas Gerais - ConseaMG -, sugere alteração da Ação 4060 - Gestão das Unidades

de Conservação - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

de  modo  a  incluir  a  realização  de  georreferenciamento  das  áreas  protegidas

estaduais e proceder ao aumento das metas físicas e financeiras para a região do Rio

Doce.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob análise busca alterar a ação do PPAG 2012-2015 que se ocupa da

gestão  das  unidades  de  conservação,  com  o  objetivo  de  incluir  a  realização  de

georreferenciamento das áreas protegidas estaduais e de aumentar as metas física e

financeira destinadas à região do Rio Doce. O autor justifica sua proposição com a

necessidade de se garantirem recursos financeiros para o georreferenciamento dos

Parques Estaduais do Rio Corrente e Serra da Candonga, que, apesar de criados,

ainda não tiveram seu processo de regularização fundiária realizado pelo Estado. O

proponente  relata,  ainda,  que  residem  nos  limites  dessas  unidades  comunidades

indígenas.

De acordo com dados disponibilizados pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -, o

Parque Estadual do Rio Corrente, criado por meio do Decreto nº 40.168, de 1998,

localiza-se no bioma mata atlântica e abrange mais de 20 nascentes de diferentes

ribeirões e córregos, afluentes de importantes e imprescindíveis cursos hídricos que

deságuam no Rio Corrente, que por sua vez deságua no Rio Doce.
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Ainda  com  base  nas  informações  fornecidas  pelo  IEF,  vemos  que  o  Parque

Estadual Serra da Candonga, criado pelo Decreto nº 40.170, de 1998, também se

encontra em área de domínio do bioma mata atlântica e abrange 20 nascentes e

córregos,  bem  como  espécies  da  fauna  ameaçadas  de  extinção,  como  a  onça-

pintada, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira.

A Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à

biodiversidade  no  Estado,  prevê  que  parques  são  unidades  de  conservação  de

proteção integral e,  ainda, que tal categoria é considerada, em sua totalidade, de

posse e domínio públicos.

Dessa forma,  a  efetivação da proteção almejada com a  criação da unidade de

conservação  demanda  do  poder  público  regularização  fundiária  por  meio  da

desapropriação das áreas particulares incluídas em seus limites, acompanhada da

devida  indenização  das  famílias  ali  residentes.  Ressalte-se  que  o

georreferenciamento, mencionado na proposta, é uma das etapas do processo de

regularização fundiária.

Como vimos, as unidades de conservação citadas pelo proponente foram criadas

há 13 anos, e, conforme relatado, a regularização fundiária ainda não se efetivou.

Além  disso,  o  autor,  em  sua  explicação,  afirma  que  essa  duas  unidades  de

conservação  contam  com  um  complicador,  que  são  as  ocupações  por  povos

indígenas, o que reforça a justificativa de atenção especial.

Deve-se comentar, porém, que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.533/2011, de

autoria de representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado

de Minas Gerais - Fetaemg -, em função de a proposta do PPAG 2012-2015 não

trazer  ação  com  finalidade  específica  de  alocar  recursos  para  a  regularização

fundiária de unidades de conservação, propõe a sua inclusão. Essa providência, além

de  sugerir  que  seja  inadequado  alocar  recursos  em  ação  dedicada  à  gestão  de

unidades de conservação, sugere aderência entre o objeto proposto pela ação em

análise com o objetivo da ação a ser incluída pela Proposta de Ação Legislativa nº

1.533/2011.  Pelo  fato  de  o  georreferenciamento  ser  uma  etapa  do  processo  de

regularização fundiária, entendemos que mais adequado é solicitarmos atenção do

IEF e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
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Semad - para a oportunidade de resolver a situação dos Parques Estaduais do Rio

Corrente e Serra da Candonga no âmbito da nova ação.

Nessa perspectiva, e tomando como fundamento a importância de efetivação da

proteção dessas áreas, opinamos pela aprovação da proposta em análise na forma

de  requerimento  a  ser  encaminhado  à  Semad,  para  que  sejam  tomadas  as

providências cabíveis.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.619/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.619/2011, apresentada pelo Sr. Bruno Pereira de Mello, do Conselho de Segurança

Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, solicitando seja dada especial

atenção à regularização fundiária dos Parques Estaduais do Rio Corrente e Serra da

Candonga,  com  prioridade  para  a  etapa de  georreferenciamento  de  seus  limites,

possível  de  atendimento  por  meio  de  ação a  ser  incluída  no  PPAG por  meio  do

acatamento da Proposta de Ação Legislativa nº 1.533/2011.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.620/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.620/2011, de autoria de Ivone Luiza de Macedo

Moreira Silva, do Conselho Estadual do Idoso - CEI -, e outros, tem como objetivo

fortalecer as coordenadorias especiais de políticas para segmentos específicos da
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população,  vinculadas  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  em

especial  a de apoio e assistência à pessoa com deficiência, a de políticas para o

idoso e a de políticas pró-igualdade racial.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

No decorrer da tramitação, foi anexada à proposição sob análise  a Proposta de

Ação  Legislativa  nº  1.532/2011,  proveniente  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”, que solicita a criação da Secretaria Estadual de Políticas de Promoção

para a Igualdade Racial e o Combate à Discriminação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, a Proposta de Ação Legislativa

nº 1.620/2011 vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102,

XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em epígrafe,  aglutinadora  de mais  quatro  sugestões afins,  pretende

incluir, no Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos - do Projeto de Lei

nº  2.520/2011,  uma nova  ação.  Trata-se  de  consolidar,  estruturar  e  aprimorar  as

coordenadorias  especiais  de  políticas  públicas,  com  a  finalidade  de  prospectar,

promover, garantir e restaurar os direitos humanos dos setores populacionais a que

se referem.

A matéria possui interesse social e legitimidade política, além de apoio na doutrina.

José Afonso da Silva, em “Curso de Direito Constitucional Positivo”, critica o critério

“de uma justiça e de uma igualdade formais”, no qual prevalece “uma injustiça real”, e

defende “a justiça concreta e material”, que “seria, para Perelman, a especificação da

justiça formal, indicando a característica constitutiva da categoria essencial”. Assim,

afirma: “Porque existem desigualdades é que se aspira à igualdade real ou material

que busque realizar a igualização das condições desiguais”.

Considerando-se que diz respeito aos direitos humanos, a proposta ecoa princípios

fundamentais  e  conquistas  expressas  ou  implícitas  em  tratados  internacionais

firmados  pelo  Brasil  e  na  Constituição  Federal.  Trata-se  de  reconhecer  as
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necessidades humanas reais, expressões da questão social vigente, e agir de forma

qualificada para atendê-las na complexidade da sociedade civil desigual, na proposta

em comento  contribuindo para fortalecer  as  coordenadorias  especiais  de políticas

públicas e, por extensão, o sistema estadual para a defesa de interesses e direitos

historicamente subcontemplados.

Quanto ao mérito, fica evidente a relevância da proposição, pois fortalece no Estado

os direitos das pessoas hipossuficientes e vulneráveis, entre as quais as idosas, com

deficiência e atingidas pelo racismo. Entre as singularidades desses segmentos está

o seu ancestral déficit de garantias reais, intocados que foram pelos direitos formal-

abstratos associados à concepção de desenvolvimento unilateralmente universalista,

à  margem  do  qual  viveram  e  resistiram  com  níveis  diversos  de  solidez  e

autorreconhecimento,  configurando  um  problema  humano  que  só  agora  vem

merecendo atenção.

A Lei Delegada nº 180, de 2011, no art. 168, XIII, dispõe que a Sedese “tem por

finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do

Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de

ações relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social

para o enfrentamento da pobreza e o provimento de condições para a superação da

vulnerabilidade social, competindo-lhe (…) executar, de forma direta ou indireta, as

ações relativas aos seguintes direitos: (…) da pessoa com deficiência; (…) do idoso;

(…) da igualdade racial; (…) outros que se enquadrem na abrangência das políticas

públicas de promoção e proteção de direitos”.

A proposta  em análise  pretende fortalecer  essa perspectiva,  já  contemplada na

estrutura de coordenadorias especiais da Sedese, e sugere criar uma nova ação no

Programa 011, para conceder autonomia às coordenadorias, garantir-lhes mais apoio

técnico-financeiro,  aportar-lhes  mais  recursos  e  desonerar  a  Superintendência  de

Finanças. Levando-se em conta a intenção das sugestões, o cuidado de evitar-se a

proliferação de secretarias e os critérios para a distribuição de competências entre os

Poderes  e  autoridades  públicas,  opinamos  pelo  seu  acolhimento  na  forma  de

requerimento,  para  que  seja  enviado  ofício  ao  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social,  dando-lhe  ciência  da  matéria  e  solicitando-lhe  as
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providências cabíveis.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.620/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.620/2011,  de  autoria  de  Ivone  Luiza  de  Macedo  Moreira  Silva,  do  Conselho

Estadual do Idoso - CEI -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social, solicitando a providência de

envidar  esforços  para  o  fortalecimento  da  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e

Assistência à Pessoa com Deficiência, da Coordenadoria Especial de Políticas para

Mulheres,  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Pró-Igualdade  Racial,  da

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  de  Diversidade  Sexual,  da  Coordenadoria

Especial  de  Políticas  para  o  Idoso e  da  Coordenadoria  Especial  de  Política  Pró-

Criança e Adolescentes.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.621/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.621/2011,  de  autoria  de  Sandra  Mara

Albuquerque Bossio, do Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - Área

de Coordenação Integrada Quatro - Acisp 4 -, encaminha sugestão de alteração do

Programa 017 – Pró-Escola do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015 para criar uma nova ação com a finalidade de "criar e manter, no ambiente

escolar, espaços físicos e infraestrutura adequados às necessidades específicas das

crianças  e  jovens  com  deficiência,  garantindo-se  recursos  para  elaboração  e
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execução de planilhas e projetos de engenharia".

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Os programas governamentais para a educação especial consideram como público-

alvo  dessa  modalidade  de  ensino  as  pessoas  com  deficiência,  incluindo  as  com

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  também  as  com  altas  habilidades  ou

superdotação.

Desse modo, ao conceber o planejamento do Estado para a educação especial,

não é adequado tratar apenas da acessibilidade física, é necessário cuidar também

das  condições  da  oferta,  do  preparo  dos  educadores  e  equipes  escolares,  dos

projetos  pedagógicos  para  um efetivo  acolhimento  e  estímulo  aos  alunos  que se

enquadrem no público antes descrito.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Educação realiza desde 2005 o Projeto

Incluir,  que  visa  preparar  as  escolas  públicas  para  receber  estudantes  com

deficiências  e transtornos globais  de desenvolvimento,  seja em classes regulares,

seja  em  classes  especiais.  Com  relação  à  capacitação  dos  educadores  e  às

adequações de infraestrutura do espaço escolar, “o Projeto Incluir cria um padrão de

acessibilidade para toda a rede pública,  através  da construção ou adaptação das

instalações físicas das escolas para permitir o acesso dos alunos, e da capacitação

de profissionais para o bom atendimento nas escolas”.

Do  ponto  de  vista  do  planejamento  orçamentário,  a  proposta  em  questão  já  é

atendida, de forma genérica, pelas ações 4593 e 4594 do Programa 017 - Pró-Escola,

que tratam da gestão da infraestrutura do Sistema Estadual  de Educação para o

ensino fundamental e médio, respectivamente, e, de forma específica, no Programa

271 - Melhoria da Educação Básica, pela Ação 4567 - Desenvolvimento da Educação

Especial. Essa ação tem por finalidade oferecer “alternativas de atendimento ao aluno

com necessidades educacionais especiais,  inclusive autistas e deficientes mentais,
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tendo  em  vista  a  sua inclusão”,  definindo,  ainda,  como produto  da  ação,  “escola

preparada para a educação especial”.

Por  conseguinte,  a  criação  de  uma  nova  ação  com  o  escopo  proposto  é

desnecessária, tendo em vista os argumentos antes expendidos. Somos, assim, pelo

acolhimento da sugestão sob a forma de requerimento à Secretaria de Estado da

Educação, solicitando a realização de estudos de viabilidade para ampliar o número

de escolas adaptadas para receber alunos com necessidades educativas especiais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.621/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.621/2011,  de  autoria  de  Sandra  Mara  Albuquerque  Bossio,  do  Conselho

Comunitário  de  Segurança  Pública  -  Consep  -  Área  de  Coordenação  Integrada

Quatro - Acisp 4 -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Secretária de Estado de Educação, solicitando a realização de estudos de viabilidade

para ampliar o número de escolas adaptadas para receber alunos com necessidades

educativas especiais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.622/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.622/2011,  de  Maria  Alves  de  Souza,  da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

solicita alteração do Programa 008 - Avança Minas Olímpica - do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para garantir o acesso do público rural às
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atividades do programa, oferecendo transporte ao local em que são desenvolvidas e

alimentação para os presentes.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

De  modo  resumido,  a  proposta  de  ação  legislativa  tem  por  escopo  garantir  a

participação  da  população  rural  nas  atividades  desenvolvidas  pelo  Programa

Estruturador  008 -  Avança  Minas  Olímpica,  composto  por  três  ações.  A proposta

encaminhada pela Fetaemg incide sobre as Ações 1297 - Geração Saúde - e 1186 -

Geração  Saúde:  Promoção  do  Hábito  da  Prática  Esportiva,  Atividades  Físicas

Orientadas e de Lazer.

As ações mencionadas já  atendem à proposta  em análise,  uma vez que serão

realizadas  de  maneira  descentralizada,  garantindo  em  tese  o  atendimento  às

populações  urbana  e  rural.  No entanto,  apresentamos,  como forma de  efetivar  o

atendimento das populações rurais pelo programa, emenda ao PPAG destinada a

alterar o objetivo do Programa Avança Minas Olímpica com o fim de incluir, após a

expressão  “participação  da  população  mineira”,  a  expressão  “urbana  e  rural”.

Apresentamos também solicitação à Secretaria de Estado de Esportes e Juventude -

Seej  -  e  à Secretaria  de Estado de Saúde -  SES -  de  estudos de viabilidade de

expansão do programa para as comunidades rurais.

Opinamos, portanto, pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda

ao  Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  PPAG  2012-2015,  e  de

requerimento solicitando o envio de ofícios à Seej e à SES com o teor mencionado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.622/2011 na forma  de emenda ao Projeto de Lei  nº  2.520/2011 e requerimento

anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Sebastião Costa.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 008 - Avança Minas Olímpica

Mudança de Objetivo:

Para: Aumentar a participação da população mineira, urbana e rural, na prática de

esportes e atividades físicas orientados, visando à redução do índice de sedentarismo

da  população  e  o  aumento  da  representatividade  de  atletas  mineiros  no  cenário

esportivo nacional.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.622/2011, de Maria Alves de Souza, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - requer a V. Exa., nos termos regimentais,

sejam encaminhados ofícios à Secretaria de Estado de Esportes e Juventude e à

Secretaria de Estado de Saúde, solicitando estudos de viabilidade da expansão do

Programa Estruturador 008 - Avança Minas Olímpica - para comunidades rurais do

Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.623/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.623/2011, de Fernando Barbosa de Oliveira,

encaminha sugestão de alteração do Programa 009 - Circuitos Culturais de Minas

Gerais  -  do  Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para

viabilizar a transformação do Lapa Multishow na Casa de Música de Belo Horizonte.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise tem por objetivo garantir, por intermédio

do  Programa  Estruturador  009  -  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais  -,  a

transformação do Lapa Multishow na Casa de Música de Belo Horizonte.

A área ocupada pelo Lapa Multishow é tombada pelo Estado (insere-se no conjunto

arquitetônico formado pela Praça Floriano Peixoto e pelo prédio do 1º BPMMG) e

individualmente pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Além dos incentivos previstos na Lei Rouanet e na Lei  Estadual  de Incentivo à

Cultura, os bens tombados pelo Município de Belo Horizonte gozam de isenção de

IPTU, transferência do direito de construir e financiamento, por meio de parcerias com

a iniciativa privada, para restauração, conservação, salvaguarda e promoção.

Há,  portanto,  uma  série  de  mecanismos  voltados  a  garantir  a  manutenção  e

preservação do Lapa Multishow, tornando desnecessária a destinação de recursos

estaduais  para  tal.  Ademais,  o  terreno  por  ele  ocupado  foi  desapropriado  pela

prefeitura  municipal,  com  o  fim  de desenvolver  novas  atividades  no local.  Dessa

forma, é mais conveniente e razoável que os recursos estaduais sejam alocados para

a manutenção e conservação de seus próprios públicos individualmente tombados.

Em virtude dos argumentos apresentados, não acolhemos a proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.623/2011.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.624/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.624/2011,  de  Vilmar  Oliveira  de  Jesus,

encaminha sugestão de alteração da Ação 1251 - Festivais Culturais - do Programa

Estruturador 042 -  Destino Minas -  do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para apoiar o Festivale - Festival de Cultura Popular do Vale do
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Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale - é um evento

cultural  realizado  anualmente  em  uma  das  cidades  da  região  do  Vale  do

Jequitinhonha. Criado em 1980, o festival origina-se do I Encontro de Compositores

do Vale do Jequitinhonha, realizado em 1979 no Município de Itaobim. O festival, hoje

em  sua  29ª  edição,  conta  com  festivais  de  música,  noites  literárias,  feira  de

artesanato, apresentações de grupos folclóricos e de grupos de teatro, mostras de

vídeos e fotografias, feira de violeiros e sanfoneiros  e cursos,  oficinas, debates e

seminários.

Dada  a  importância  desse  festival  para  a  região  do  Jequitinhonha  e  sua

contribuição para divulgação da cultura local e incremento do turismo na região, é

essencial o apoio do Estado para a realização desse evento. A despeito da existência

de  mecanismos  legais  voltados  a  garantir  incentivos  financeiros  a  esse  tipo  de

iniciativa, acreditamos que o Festivale se insere no escopo da Ação 1251 - Festivais

Culturais - do Programa 042 - Destino Minas. Assim, apresentamos emenda ao PPAG

e à LOA para fazer constar nessa ação o apoio ao festival de cultura do Vale do

Jequitinhonha.

Opinamos, assim, pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emendas

ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao Projeto

de Lei nº 2.521/2011, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal

do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas

Controladas pelo Estado para o exercício de 2012.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.624/2011  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.520  e  2.521/2011

anexas.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 042 - Destino Minas -

ação: 1251 - Festivais Culturais

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Justificação: Transferência de R$ 100.000,00 da região do Triângulo para a região

de Jequitinhonha e Mucuri. Alteração da meta física dessa região para 1. Recurso

destinado à realização do Festivale.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo

Ação: Festivais Culturais - R$ 100.000,00 para Realização do Festivale, na Região

Jequitinhonha/Mucuri.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo

Ação: Festivais Culturais

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.625/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.625/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  de  Vilmar  Oliveira  de  Jesus,  do  Instituto  Sociocultural  do

Jequitinhonha - Valemais -, e outros, encaminha sugestão de alteração do Programa

009  -  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação
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Governamental - PPAG - 2012-2015, para implantação do Centro de Tradição Cultural

do Vale do Jequitinhonha como mecanismo para fomentar o artesanato e possibilitar

sua comercialização.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A implantação de um centro cultural na região do Vale do Jequitinhonha foi objeto

de  diversas  propostas  apresentadas  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade” e nas audiências públicas do PPAG. Como versam sobre o mesmo

tema, todas foram agrupadas na presente proposta de ação legislativa.

A construção de um centro cultural no Vale do Jequitinhonha é uma demanda antiga

da população da região. No PPAG 2008-2011, havia uma ação destinada a prover

recursos para a elaboração do projeto de implantação do centro cultural,  que, por

falta de recursos, não foi executada. A construção do centro em questão contribuirá

para a preservação da cultura e para o incremento do turismo na região do Vale do

Jequitinhonha.  Diante  disso,  inserimos  no  Programa  Estruturador  009  -  Circuitos

Culturais  de  Minas  Gerais  -  do  PPAG  2012-2015  ação  destinada  a  garantir  a

elaboração  do  projeto  de  implantação  do  centro  de  cultura  na  região  do

Jequitinhonha.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.625/2011 com a emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011
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Programa: 009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais

Ação: .... - implantação do centro de tradição cultural do jequitinhonha

Unidade Orçamentária: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Finalidade: formatar o projeto de implantação do centro de tradição cultural do Vale

do Jequitinhonha, destinado à realização de encontros, apresentações e exposições

culturais,  e  ao  comércio  de  artesanato;  e  articular  os  Municípios  e  os  diversos

movimentos culturais da região.

Produto: Estudo Realizado.

Unidade de Medida: Estudo

Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

Justificação: Restauração da Ação 4459, do PPAG 2008-2011.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.626/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.626/2011, de autoria da Sra. Adriana Santos

Nascimento Pereira, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais - Fetaemg -, sugere modificação do Programa 25 - Cultivar, Nutrir  e

Educar - do  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015, criando

ação para a educação alimentar.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta sob comento propõe a criação de uma ação para atender a educação

alimentar  no  Estado,  como  instrumento  para  viabilizar  as  metas  do  Programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, garantir segurança alimentar a todos os

cidadãos e assegurar que sejam valorizados os hábitos e os costumes regionalizados

de cada Município.

No  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  foi  criado o

Programa 025 - Cultivar, Nutrir e Educar - com o objetivo de garantir o direito humano

à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  incluindo  o  binômio  educação-

alimentação  para  os  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  de  educação  básica,

potencializando  a  alimentação  escolar,  fortalecendo  a  agricultura  familiar  e

promovendo a educação alimentar e nutricional. O programa conta com três ações,

sendo uma voltada para a melhoria dos hábitos  alimentares,  uma voltada para a

capacitação  dos  agricultores  familiares  para  atenderem  aos  requisitos  do

fornecimento  de  alimentos  para  a  alimentação  escolar  e  uma  destinada  ao

provimento dessa alimentação.

Como se observa, a demanda já se encontra atendida no âmbito do planejamento

estadual, motivo pelo qual somos por seu não acolhimento.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  rejeição  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.626/2011.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.627/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.627/2011, de autoria de Ivone Luiza de Macedo

Moreira Silva, do Conselho Estadual do Idoso - CEI -, sugere alteração da Ação 4644

- Consolidação e Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos Humanos - NAVCV

- do PPAG 2012-2015,  para ampliação do atendimento à pessoa idosa vítima de

violência atendida pelos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos -

NAVCVs.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.627/2011 objetiva a ampliação do atendimento

à pessoa idosa vítima de violência nos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes

Violentos - NAVCVs.

A princípio, há que se esclarecer que os NAVCVs buscam oferecer, por meio de

equipes  multidisciplinares,  orientação  jurídica  e  atendimento  psicossocial

especializado às vítimas de crimes violentos e seus familiares,  com o objetivo de

garantir aos cidadãos o acolhimento e o apoio por parte do Estado, além de fortalecer

a rede de proteção. O programa segue a política nacional de atendimento às vítimas

de crimes violentos, sendo que os Núcleos são instalados em locais com maiores

índices de violência, a partir da realização de parcerias ou convênios entre o Estado -

por  meio  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  -  e  Prefeituras  Municipais  ou

organizações não governamentais. Os NAVCVs passaram a ser implementados em

Minas Gerais a partir  do ano de 2000, sendo atualmente desenvolvidas atividades

nos Municípios de Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros e

Ribeirão das Neves.

Note-se,  então,  a  relevância  do  trabalho  realizado  pelos  NAVCVs  no

restabelecimento  de  direitos  e  garantias  fundamentais  das  vítimas  de  crimes

violentos.  Fundamental  ainda  observar  que  o  atendimento  é  amplo  às  pessoas

vitimadas, inclusive aos idosos que sofrem esse tipo de violência.

Nesse sentido, cumpre observar a legitimidade da intenção contida na proposta em

análise, que tem o intuito de favorecer e ampliar o acesso dos idosos ao atendimento

oferecido  pelos  NAVCVs.  Há  que  se  considerar,  contudo,  que  a  Ação  4644  -

Consolidação e Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos Humanos - NAVCV -

atende, ainda que genericamente, à demanda trazida.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda  ao Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  PPAG 2012-2015,

alterando-se a finalidade da respectiva ação com vistas a indicar, de maneira clara, os

grupos atendidos, propiciar o amplo atendimento, bem como esclarecer os objetivos

da  ação  e,  especialmente,  possibilitar  o  monitoramento  da  execução  da  ações

inerentes ao programa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.627/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos

Ação:  4644  -  Consolidação  e  Aprimoramento  do  Sistema  Estadual  de  Direitos

Humanos - NAVCV

Mudança de Finalidade:

Para: Prospectar, Promover, Garantir, Proteger e Restaurar Direitos Humanos, com

Especial Atenção a vítimas de violência, por meio da consolidação do atendimento

realizado pelos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCVs.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.628/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.628/2011, de autoria do Sr. Tullio Marques, da

Associação  Ambientalista  e  Social  do  Alto  da  Serra  do  Cipó,  e  outros,  sugere

alteração da Ação 4532 - Criação e Adequação de Unidades de Conservação - do

Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG - 2012-2015,  para regularizar  a

situação  de  35  famílias  que  tiveram  suas  propriedades  abrangidas  pelo  Parque

Estadual Serra do Intendente, consolidando a permanência dos históricos moradores

com a implantação de uma economia sustentável.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva regularizar a presença de 35 famílias que residem no

alto da Serra do Cipó, nos Municípios de Conceição do Mato Dentro e Santana do

Riacho, dentro dos limites do Parque Estadual Serra do Intendente. E, ainda, busca

desenvolver  projetos  de  turismo  sustentável,  com  gestão  compartilhada  entre  o

Estado e associações locais.

O  Parque  Estadual  da  Serra  do  Intendente  foi  criado  em  2007  e  abrange  os

Distritos de Tabuleiro e Itacolomi, no Município de Conceição do Mato Dentro. Dentre

os fatores que levaram à implantação do parque estão a demanda da população local

e estudos que demonstraram indicativos de qualidade ambiental que justificavam a

transformação da área em unidade de conservação. Além disso, a criação da área

reforça a proteção ao complexo do Espinhaço.

A Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à

biodiversidade  no  Estado,  prevê  que  parques  são  unidades  de  conservação  de

proteção integral e,  ainda, que tal categoria é considerada, em sua totalidade, de

posse e domínio públicos.

Dessa forma,  a  efetivação da proteção almejada com a  criação da unidade de

conservação  demanda  do  poder  público  regularização  fundiária  por  meio  da

desapropriação das áreas particulares incluídas em seus limites, acompanhada da

devida indenização das famílias ali residentes.

Como se trata de matéria executiva e, portanto, não pertinente ao PPAG, opinamos

pelo  encaminhamento de  requerimento ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF -,

solicitando seja avaliada a situação das famílias residentes nos limites  do Parque

Estadual do Intendente com vistas à realização da regularização fundiária da unidade

de  conservação  e  sugerindo  o  desenvolvimento  do  turismo  local  por  meio  de

parcerias com associações locais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.628/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.628/2011,  apresentada  pelo  Sr.  Tullio  Marques,  da  Associação  Ambientalista  e

Social do Alto da Serra do Cipó, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -, solicitando seja avaliada

a situação das famílias residentes nos limites do Parque Estadual do Intendente com

vistas à realização da regularização fundiária da unidade de conservação e, ainda,

sugerindo a adoção de medidas voltadas para o desenvolvimento do turismo local por

meio de parcerias com associações locais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.629/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.629/2011,  de  Kátia  Ferraz  Ferreira,  da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  -  Sectes -, sugere

alteração da Ação 4004 - Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Especialidades

do Plano Plurianual de Ação Governamental  - PPAG  - 2012-2015, para ampliar  o

programa  de  assistência  respiratória  às  pessoas  portadoras  de  doenças

neuromusculares, operacionalizado pela Fundação Hospitalar  do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -, por meio do Hospital Júlia Kubitschek.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa alterar a Ação 4004 - Gestão da Política Hospitalar -

Complexo de Especialidades para ampliar o programa de assistência respiratória às

pessoas portadoras de doenças neuromusculares, operacionalizado pela Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais  - Fhemig -, por meio da contratação de mais

profissionais para comporem a equipe do programa citado.

As  doenças  neuromusculares  englobam  um  grupo  de  doenças  que  levam  à

fraqueza  muscular  generalizada  envolvendo  membros  superiores  e/ou  inferiores,

músculos da orofaringe e da respiração, provocando dificuldades para engolir, falar e

respirar. Assim, é necessário adotar medidas visando retardar a perda da função vital

dos  pacientes  portadores  dessas  doenças  ou  até  mesmo  evitá-las,  bem  como

melhorar a qualidade e expectativa de vida desses pacientes.

Com  esse  fim,  o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Portaria  GM  nº  1.370,  de

3/7/2008, instituiu o Programa de Assistência Ventilatória não Invasiva aos Portadores

de  Doenças  Neuromusculares.  O  referido  programa  destina-se  à  assistência  de

pacientes  com  distrofia  muscular  progressiva  ou  com  outras  doenças

neuromusculares que levem ao comprometimento da função respiratória . Estende-

se,  ainda,  a  outras  situações  clínicas  cujos  pacientes  possam  se  beneficiar  da

utilização de equipamentos que propiciem a ventilação nasal intermitente de pressão

positiva.

Nos termos da portaria mencionada, cabe às Secretarias de Saúde dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema adotarem as medidas

necessárias  à organização e implantação do Programa de Assistência Ventilatória

não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares.

No âmbito do Estado, tal programa é desenvolvido no Hospital Júlia Kubitschek, por

meio da Clínica Pneumológica. O hospital, que é público regional, integra a rede da

Fhemig  e  presta  assistência  hospitalar  em  diversas  especialidades,  como clínica

médica e cirúrgica, gineco-obstetrícia, neonatologia, pneumologia, tisiologia, cirurgia

torácica e plástica.
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A Ação 4004 - Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Especialidades tem a

finalidade  de  prestar  assistência  integral  a  pacientes  com  aids,  outras  doenças

infectocontagiosas e câncer, a gestantes e a recém-nascidos de alto risco. Provê para

usuários  do  SUS  internação  hospitalar,  atendimento  ambulatorial  e  domiciliar,

cirurgias  e  procedimentos obstétricos  especializados,  radioterapia  e  quimioterapia,

cuidados médicos intensivos visando à diminuição da mortalidade materno-infantil e

as complicações decorrentes das doenças infectocontagiosas e do câncer. A referida

ação trata, portanto, de prestação de serviço, e não de contratação de pessoal, como

pretende a proposta em análise.

Por  essa razão,  sugerimos o  envio  de  ofício à Secretaria  de  Estado de Saúde

solicitando a ampliação do Programa de Assistência Ventilatória  não Invasiva  aos

Portadores  de  Doenças  Neuromusculares,  desenvolvido  pelo  Hospital  Júlia

Kubitschek.  Dessa forma,  opinamos pelo acolhimento  da  proposta  em análise  na

forma de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.629/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.629/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando

estudo sobre a viabilidade de aumentar o número de profissionais e de equipes para

ampliar  o  Programa  de  Assistência  Ventilatória  não  Invasiva  aos  Portadores  de

Doenças Neuromusculares, atualmente desenvolvido pelo Hospital Júlia Kubitschek.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.631/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.631/2011,  de  Fernanda  Antunes  Spolaor,

sugere  alteração  da  finalidade  da  Ação  1029  -  Projeto  Implantação  de

Videomonitoramento  (Olho  Vivo)  -  do  PPAG 2012-2015,  incluindo-se  referência  à

instalação de câmeras de segurança nas escolas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe sugere alteração da finalidade da Ação 1029 - Projeto

Implantação de Videomonitoramento (Olho Vivo) - do PPAG 2012-2015, incluindo-se

referência à instalação de câmeras de segurança nas escolas.

O projeto Olho Vivo, que proporciona o monitoramento de imagens geradas por

câmeras  estrategicamente  distribuídas  em  vias  públicas  das  cidades  com  altos

registros  de  criminalidade  violenta,  já  é  referência  na  detecção  da  ocorrência  de

criminalidade contra a pessoa e o patrimônio. A adoção de idêntica medida destinada

a monitorar os ambientes escolares certamente poderá minimizar as ocorrências a

que temos assistido em nossas escolas.

Entretanto, embora o projeto Olho Vivo tenha se firmado como estratégia preventiva

de  segurança  em  centros  urbanos,  sua  adoção  em  escolas  deverá  levar  em

consideração  as  peculiaridades  do  ambiente  escolar.  Tendo  em  conta  essa

necessidade  de  adaptação,  além  de  tratar-se  de  tecnologia  de  alto  impacto

orçamentário,  entendemos que devam ser solicitadas, por meio de requerimento à

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,

providências com vistas à realização de estudos de viabilidade para a implantação de

câmeras de segurança nas áreas de circulação interna e externa das escolas  do
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Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.631/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Sebastião Costa - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.631/2011, de autoria de Fernanda Antunes Spolaor, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  à

Secretaria de Estado de Educação, solicitando providências com vistas à realização

de estudos de viabilidade para a implantação de câmeras de segurança nas áreas de

circulação interna e externa das escolas do Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.633/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.633/2011, de autoria de Eder José de Souza

Lopes,  da Guarda Municipal  de Belo Horizonte,  sugere alteração da finalidade da

Ação 4320 - Gestão da Política de Integração do Sistema de Defesa Social - do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas a incluir a Guarda

Municipal na integração dos órgãos de defesa social do Estado e sua capacitação

para atuar na prevenção à criminalidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva incluir a Guarda Municipal no Sistema Integrado de

Defesa Social,  projeto implantado em Minas Gerais a partir  de 2003 com vistas a

integrar as organizações policiais mineiras. Em breves palavras, ressalta-se que a

integração de órgãos da área é, desde então, um dos eixos estruturadores e a meta

prioritária da política estadual de segurança pública, que considera a integração de

ações  e  informações  absolutamente  necessária  à  redução  dos  índices  de

criminalidade, especialmente os da violenta.

Outro  aspecto  a  ser  destacado  é  que,  como espinha  dorsal  desse  projeto,  foi

adotado o conceito de “defesa social”, e, a partir dele, criada a Secretaria de Defesa

Social,  em  substituição  à  de  Segurança  Pública,  o  que  permitiu,  para  além  da

integração operacional e informacional das polícias, a vinculação à mesma Pasta de

todas as ações relacionadas com a prevenção à criminalidade, incluindo custódia,

educação  e  reinserção  social  dos  indivíduos  privados  de  liberdade,  a  defensoria

pública  dos  direitos  individuais  e  coletivos,  o  enfrentamento  de  calamidades  pelo

Corpo de Bombeiros Militar, o atendimento às medidas socioeducativas e as políticas

antidrogas.  “Grosso  modo”,  o  sistema  preconiza  que  a  integração  é  ferramenta

essencial para a preservação da paz e da segurança na sociedade.

Na  análise  da  proposição  em  comento,  evidencia-se  a  intenção  da  Guarda

Municipal  ser  parte  integrante  desse  sistema,  contribuindo  efetivamente  com  ele.

Vejamos, em detalhe, sua redação original, visando incluir na finalidade da Ação 4320

- Gestão da Política de Integração do Sistema de Defesa Social -, do Programa 021 -

Gestão Integrada de Defesa Social -, do PPAG 2012-2015 as partes aqui destacadas:

“Assegurar o apoio necessário e a integração dos órgãos de defesa social, incluindo

as guardas municipais no sistema, para a coordenação e manutenção da política de

integração  nas  regiões  integradas  de  segurança  pública.  Incentivar,  por  meio  de

convênios  com  a  Polícia  Militar  e  a  Polícia  Civil,  a  criação  e  a  qualificação  das

guardas  municipais  para  atuação na prevenção da criminalidade e  da  violência.".

Ressalte-se que, na justificativa da proposta, consta que a demanda foi aprovada no
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fórum técnico “Segurança nas escolas”, realizado entre junho e outubro de 2011 pela

ALMG.

Cumpre  mencionar  que  a  demanda  da  Guarda  Municipal  por  uma  maior

participação nas ações de defesa social tem sido uma constante nos eventos mais

recentes realizados pela ALMG que lidam com esse tema. Surge também nos fóruns

nacionais,  a  exemplo  das  propostas  aprovadas  na  1ª  Conferência  Nacional  de

Segurança Pública - 1ª Conseg -, em agosto de 2009.

No entanto, trata-se de tema complexo e,  por sua já ampla discussão,  também

polêmico, pois, em que pese a intenção evidenciada na proposição de contribuir para

a  preservação  da  paz  e  da  segurança  sociais,  cumpre  aqui  esclarecer  que  a

atribuição da Guarda Municipal  é,  por  definição constitucional,  restrita  a  questões

patrimoniais.  Assim  dispõem:  o  §  8º  do  art.  144  da  Constituição  Federal  (“Os

Municípios  poderão  constituir  guardas  municipais  destinadas  à  proteção  de  seus

bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”); e o art. 138 da Constituição

de Minas Gerais (“O Município pode constituir guardas municipais para a proteção de

seus bens, serviços e instalações, nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição da

República.”).

Sendo assim, não se trata de mera alteração da finalidade de ação no PPAG 2012-

2015, e sim de alteração dos textos constitucionais nacional e estadual, na medida

em que a inclusão dos guardas municipais em atividades de defesa social implica

uma redefinição de suas atribuições. Por esse motivo, opina-se pelo não acolhimento

da proposta na forma apresentada.

Porém, é possível encaminhá-la de forma a solicitar ao órgão competente o reforço

da participação das Guardas Municipais, nos Municípios do Estado onde existirem,

em atividades de capacitação na área de segurança pública que não exorbitem suas

atribuições,  o  que,  conforme informações  do Poder  Executivo  do  Estado,  já  vem

ocorrendo em temas relacionados a polícia comunitária e direitos humanos. E, tendo

em vista a informação contida na justificativa da proposta sobre sua aprovação no

fórum técnico “Segurança nas escolas”, especifica-se, nessa solicitação, ênfase em

atividades voltadas para o ambiente escolar.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de
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requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.633/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.633/2011, apresentada por Eder José de Souza Lopes, da Guarda Municipal de

Belo  Horizonte,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Secretaria  de  Defesa Social,  solicitando a providência de  se  reforçar  e ampliar  a

participação das Guardas Municipais, nos Municípios do Estado onde existirem, em

atividades de capacitação na área de segurança pública que não exorbitem suas

atribuições,  a exemplo do que já vem ocorrendo em temas relacionados a polícia

comunitária e direitos humanos, com ênfase na atuação dessas Guardas no espaço

escolar.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.634/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.634/2011, de autoria de Francisco Eustáquio

Rabelo, da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais - Adepol -,

sugere alteração da Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais -

do PPAG 2012-2015, para disponibilizar incentivo remuneratório ao pessoal ativo da

Polícia Civil.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação
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Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela sugere alteração da Ação 2417 - Remuneração de Pessoal

Ativo  e  Encargos  Sociais  -  do  PPAG  2012-2015,  para  disponibilizar  incentivo

remuneratório ao pessoal ativo da Polícia Civil.

É  uma realidade trazida a  esta Casa pelo  povo mineiro  o  crônico  problema da

defasagem dos quadros da Polícia Civil. Não é possível a prestação de um serviço de

segurança de qualidade quando a polícia judiciária, responsável pelo inquérito que se

configura em peça inaugural no processo de apuração dos crimes, não dispõe de um

quadro técnico com profissionais em número suficiente para atender às demandas da

população por segurança.

Tendo em vista que a defasagem do efetivo da Polícia Civil  é uma realidade de

amplo conhecimento dos órgãos responsáveis pela gestão das forças de segurança

no  Estado,  cujo  pedido  de  recomposição  se  repete  a  cada  oportunidade  de

interlocução  desta  Casa  com  a  sociedade,  seja  na  Capital  ou  no  interior,  e

considerando-se que “aumentar a segurança” é um dos dez objetivos do PMDI 2011-

2030, entendemos ser necessário que se solicite à Secretaria de Defesa Social e à

Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão,  por  meio  de  requerimento,  realização  de

estudo de viabilidade da ampliação do efetivo da Polícia Civil em todo o Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.634/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Sebastião Costa - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.634/2011, de autoria de Francisco Eustáquio Rabelo, da Associação dos Delegados
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da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  -  Seds  -,  solicitando

providências com vistas à realização de estudos de viabilidade para a recomposição

do efetivo da Polícia Civil em todo o Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.634/2011, de autoria de Francisco Eustáquio Rabelo, da Associação dos Delegados

da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,

solicitando providências  com vistas  à realização de estudos de viabilidade para  a

recomposição do efetivo da Polícia Civil em todo o Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.635/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.635/2011,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues Santa Gema, do Ministério Público - Promotoria de Justiça da Infância e

Juventude, sugere alteração da Ação 4489 - Realização de Perícias Médico-Legais -

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para desenvolver o

Protocolo de Humanização no Atendimento às Vítimas de Violência Sexual no Estado

de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta em epígrafe tem por objetivo enfrentar a violência sexual contra crianças

e adolescentes, o que implica a necessidade de ações conjuntas e descentralizadas

entre os entes envolvidos, com a participação de todas as esferas do governo e da

sociedade civil organizada, como também a promoção do cuidado com a saúde física

e emocional da vítima de violência sexual e a necessidade desse atendimento em

Hospitais  de  Referência  ao  Atendimento  às  Vítimas  de  Violência  Sexual  ou  em

Centros  de  Saúde  habilitados  para  tal,  por  uma  equipe  multidisciplinar,  com

capacitação específica, como, por exemplo, para coleta de material de DNA (no caso

de médicos, capacitados por peritos do Instituto Médico-Legal).

Trata-se  de  reduzir  o  sofrimento  das  vítimas  de  violência  sexual,  evitando

revitimização  devido  a  intervenções  fragmentadas  e  desarticuladas,  assim  como

favorecendo a possibilidade de preservação da prova material, pois nem sempre a

vítima dirige-se a uma unidade policial.

A proposta refere-se a nova ação, com abrangência para todo o quadriênio 2012-

2015. Configura demanda consistente e bem embasada em termos de justificativa,

razão pela qual defende-se o seu acolhimento, sem exclusão da apresentação de

requerimentos com pedidos de providências para a Secretaria de Estado de Defesa

Social e para a Polícia Civil.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao

Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2012, e de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.635/2011 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011
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Programa: 021 - Gestão Integrada de Defesa Social -

Ação: 1111 - Delegacia Modelo

Mudança de Finalidade:

Para: Aprimorar a qualidade dos procedimentos relatados ao Judiciário; reduzir o

tempo  de  finalização  dos  procedimentos;  aumentar  a  produtividade  das  unidades

policiais; melhorar o atendimento ao público nas unidades; aprimorar as interfaces e a

comunicação entre os agentes do processo investigativo; e implantar o protocolo de

humanização no atendimento às vítimas de violência sexual.

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Ação: 9999 - Reserva de Contingência

Valor (R$): 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.521/2011

Acréscimo:

UO Beneficiada: 1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Ação:  Delegacia  Modelo  -  Implantação  do  Protocolo  de  Humanização  no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Objeto do Gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO Deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A Classificar Valor: R$ 100.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.635/2011,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes Rodrigues Santa  Gema, do  Ministério
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Público - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  à

Delegada Andrea Vachianno, gestora do projeto Delegacia Modelo, na Polícia Civil do

Estado, solicitando a inclusão de um subprojeto na Ação 1111 - Delegacia Modelo -,

destinado à implantação e ao acompanhamento do Protocolo de Humanização no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.636/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.636/2011,  de  autoria  de  Andrea  Mismotto

Carelli,  do  Ministério  Público  Estadual  -  Promotoria  de  Combate  ao  Crime

Organizado,  sugere  alteração da Ação 1344 -  Reforma e Ampliação de Unidades

Prediais,  do  Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  com

vistas a implantar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente

- DPCA - nos Municípios onde há situação de vulnerabilidade e exploração sexual

contra crianças e adolescentes e a ampliar  o quadro funcional  da DPCA de Belo

Horizonte.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.636/2011 sugere alteração da Ação 1344 -

Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais,  do  PPAG  2012-2015,  com  vistas  a

implantar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA

- nos  Municípios  onde há situação de vulnerabilidade e exploração sexual  contra

crianças e adolescentes e a ampliar o quadro funcional da DPCA de Belo Horizonte.

A proposta  em apreço  possui  lastro  nas  normas  constitucionais  de  garantia  de
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direitos da infância e juventude, e, no que toca ao papel da Polícia Civil nessa seara,

respalda-se na Resolução nº 7.196, de 2009, que dispõe sobre as unidades policiais

civis, de âmbito territorial e atuação especializada, que integram a estrutura orgânica

da  Polícia  Civil  do  Estado.  Nos  termos  do art.  14  dessa resolução,  competem à

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente as atividades de

suporte à execução de medidas protetivas à criança e ao adolescente, quando seus

direitos  forem  ameaçados  ou  violados,  e  as  funções  de  polícia  judiciária  e  de

investigação  criminal  relativamente  a  infrações  previstas  no  Código  Penal  e  no

Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a vítima for pessoa com idade inferior

a 18 anos.

Embora  pertinentes  as  sugestões  elencadas,  a  observância  do  princípio  da

separação de Poderes impõe a busca da sua implementação por meio de iniciativa do

Poder Executivo, já que tanto a implantação de novo órgão no âmbito desse Poder

quanto a ampliação do quadro funcional da citada DPCA dependem da criação de

novos cargos por meio de lei.  Além disso, a admissão de pessoal decorre de ato

administrativo guiado por juízo de conveniência e oportunidade do Governador.

Assim, sugerimos o acolhimento da proposta por meio de duas medidas: aprovação

de emenda ao PPAG alterando a finalidade da Ação 1344, acrescentando-lhe ao final

"com prioridade para as adaptações necessárias para o atendimento a vítimas de

violência,  especialmente  crianças  e  adolescentes";  encaminhamento  de

requerimentos à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil solicitando a realização

de  estudos  para  avaliar  a  necessidade  de  aumento  de  pessoal  na  Divisão  de

Orientação  e  Proteção  à  Criança  e  ao  Adolescente  -  Dopcad  -  e  para  viabilizar

alternativas à atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência em todas as

delegacias  do Estado (espaço,  equipe,  etc)  e  reforçando a alteração proposta  no

PPAG.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  da

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e dos

requerimentos anexos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.636/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 189 - Preservação da Ordem Pública, Exercício da Polícia Judiciária e

Investigação Criminal.

Ação: 1344 - Reforma e Ampliação de Unidades Prediais

Mudança de Finalidade:

Para:  Reformar  e  Ampliar  as  Unidades  Prediais  Destinadas  às  Delegacias  da

Capital,  com Prioridade para a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao

Adolescente  -  DOPCAD  -,  E  do  Interior  do  Estado,  com  prioridade  para  as

adaptações necessárias para o atendimento a vítimas de violência, especialmente

crianças e adolescentes.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.636/2011, de Andrea Mismotto Carelli, do Ministério Público Estadual - Promotoria

de Combate ao Crime Organizado, requer a V. Exa.,  nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil solicitando a realização

de estudos para avaliar a necessidade de aumento do quadro de pessoal na Divisão

de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente - Dopcad.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.636/2011, de Andrea Mismotto Carelli, do Ministério Público Estadual - Promotoria

de Combate ao Crime Organizado, requer a V. Exa.,  nos termos regimentais, seja
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enviado ofício à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil solicitando a realização

de estudos para a viabilização, em todas as delegacias do Estado, de alternativas à

atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência, em termos de espaço, equipe

e outros insumos.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.636/2011, de Andrea Mismotto Carelli, do Ministério Público Estadual - Promotoria

de Combate ao Crime Organizado, requer a V. Exa.,  nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretaria de Defesa Social e à Polícia Civil solicitando providências

para  a  reforma  e  ampliação  das  unidades  prediais  destinadas  às  delegacias  da

Policia  Civil,  com  prioridade  para  as  adaptações  necessárias  ao  atendimento  a

vítimas de violência, especialmente crianças e adolescentes.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.637/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.637/2011,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues  Santa  Gema,  da  Promotoria  da  Infância  e  da  Juventude  do  Ministério

Público de Minas Gerais, sugere alteração da Ação 1262 - Perícia Criminal Integrada

no Estado de Minas Gerais - do Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG -

2012-2015, com o objetivo de se instalarem Postos de Perícia Integrada nas regiões

a serem indicadas pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil

do Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em análise  objetiva  atender  aos  termos  da Resolução  nº  6.887,  de

29/5/2006, da Polícia Civil, que institui Posto de Perícia Integrada - PPI - na estrutura

da  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica  da  Polícia  Civil  do  Estado.

Esclarece, em sua justificativa, que o PPI visa à integração entre a perícia criminal e a

medicina  legal,  num processo interdisciplinar  para,  por  meio das provas técnicas,

fornecer  subsídios  mais  eficientes  para  a  apuração  de  crimes,  e  explicita  que  o

objetivo da proposição é equipar o interior do Estado para a realização das referidas

perícias, uma vez que grande parte delas é encaminhada para a Capital,  gerando

demora nos resultados e, consequentemente, deficiência nas investigações.

De  acordo  com  informações  do  Poder  Executivo,  a  perícia  integrada  é  um

subprojeto da Ação 1262 - Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais -, do

Programa 021 - Gestão Integrada de Defesa Social -, do PPAG 2012-2015, donde

entendemos  ser  mais  adequado  acolher  a  demanda  em  tela  por  meio  de

requerimento aos titulares dos órgãos competentes para que se realize estudo sobre

a sua viabilidade e se possa definir, em face dessa informação, onde instalar Postos

de Perícia Integrada no Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.637/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.637/2011, apresentada por Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da Promotoria
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da Infância e da Juventude do Ministério Público de Minas Gerais, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Defesa Social, à Chefia

da Polícia Civil  e ao Delegado Diógenes Coelho Vieira, gestor da Perícia Criminal

Integrada  no  Estado  de  Minas  Gerais  (Ação  1262,  do  Programa  021  -  Gestão

Integrada de Defesa Social -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015),  solicitando  a  providência  de  realizar  estudo  sobre  a  viabilidade  da

descentralização  da  perícia  integrada  para  as  regiões  do  Estado,  no  âmbito  da

referida ação do PPAG 2012-2015.

Cumpre esclarecer que a demanda em tela é justificada pela intenção de se atender

aos termos da Resolução nº 6.887, de 29/5/2006, da Polícia Civil, que institui Posto

de Perícia Integrada -  PPI  -  na estrutura da Superintendência de Polícia Técnico-

Científica da Polícia Civil do Estado, e que objetiva equipar o interior do Estado para a

realização  das  perícias  integradas,  de  modo  a  assegurar  celeridade  em  seus

resultados e, consequentemente, eficiência nas investigações.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.638/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.638/2011,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues  Santa  Gema,  da  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  do

Ministério Público, sugere alteração da Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil -

do  Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para viabilizar a

obtenção  de  certidões  pela  população  em  situação  de  pobreza  e  para  implantar

Unidades Interligadas de Registro Civil nas maternidades.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em tela sugere alterar a Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil -

do PPAG 2012-2015, com o objetivo de proporcionar à população em situação de

pobreza  a  obtenção  de  certidões  de  nascimento  e  a  implantação  de  Unidades

Interligadas de Registro Civil nas maternidades.

O registro civil  é  o ato que inaugura  o pertencimento  humano ao grupo social.

Entretanto,  temos  que  reconhecer  que,  embora  gratuito,  esse  registro  não  está

acessível a toda a população de modo igualitário, ou por desconhecer sua gratuidade

ou por  ignorar  os  prejuízos que  sua falta  provoca  na  formação da personalidade

humana. Além do mais, o registro civil  é de fundamental  relevância para o gestor

público como indicador na formulação das políticas, ao permitir o dimensionamento

do  quantitativo  populacional,  que  é  um  dos  dados  necessários  à  formulação  de

políticas.

Nesse  sentido,  a  proposta  se  reveste  de  fundamental  importância,  devendo  o

Estado, no afã de promover a efetividade do princípio constitucional da igualdade,

prover meios de fácil acesso ao registro da identidade civil.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de dois

requerimentos:  no  primeiro,  solicitamos  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social

providências com vistas à realização de campanhas de divulgação sobre a gratuidade

do  registro  civil  de  nascimento,  prevista  na  Lei  Federal  nº  6.015,  de  1973;  no

segundo, solicitamos ao Tribunal de Justiça providências com vistas à realização de

estudos  de  viabilidade  sobre  o  funcionamento  de  Cartórios  de  Registro  Civil  em

maternidades.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.638/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.638/2011, de autoria de Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da Promotoria de

Justiça da Infância e Juventude, do Ministério Público, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese -,

solicitando providências com vistas à realização de campanhas de divulgação sobre a

gratuidade do registro civil de nascimento, prevista na Lei Federal nº 6.015, de 1973.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.638/2011, de autoria de Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da Promotoria de

Justiça da Infância e Juventude, do Ministério Público, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  solicitando

providências  com  vistas  à  realização  de  estudos  sobre  a  viabilidade  do

funcionamento de Cartórios de Registro Civil em maternidades.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.639/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.639/2011, de autoria de Arlete Hirle Gonçalves

Lages, da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, sugere alteração do

Programa 52 - Aliança Pela Vida - do PPAG 2012-2015, com a inclusão de ação para

“Criação de rede de atendimento à criança e ao adolescente dependente químico,

incluindo prevenção e tratamento do consumo de álcool e drogas”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1639/2011 sugere a inclusão de ação nova no

PPAG 2012-2015, com vistas a criar rede de atendimento à criança e ao adolescente

dependente  químico,  incluindo  prevenção  e  tratamento  do  consumo  de  álcool  e

drogas. Percebe-se, tanto do teor da proposição, quanto das demandas apresentadas

durante  a  audiência  pública,  que  a  finalidade  do  pleito  é  atender  dependentes

químicos, e seus familiares, tomando-se por referência alunos de escolas situadas

em  regiões de  maior  vulnerabilidade  social,  com atendimento  a  ser  realizado por

equipe multidisciplinar, com auxílios financeiros.

Cumpre esclarecer que a proposição em análise é parcialmente atendida por outras

Propostas  de  Ação  Legislativa  decorrentes  de  sugestões  ocorridas  durante  o

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e as audiências públicas realizadas

em Belo Horizonte. Primeiramente, pode ser citada a Proposta de Ação Legislativa nº

1.471/2011, que encaminhou sugestão de alteração da Ação 4107 – Modelagem e

Implantação da Rede de Atenção em Saúde Mental. Essa ação tem por finalidade a

“modelagem e implantação da rede de atenção em saúde mental do Estado de Minas

Gerais, visando à maior acessibilidade da população aos serviços especializados em

saúde mental  e à melhoria da qualidade assistencial  dos serviços prestados”.  Tal

proposta foi acolhida na forma de requerimentos visando, dentre outras medidas, ao

fortalecimento da rede de saúde mental e à realização de estudos de viabilidade da

implantação de clínicas públicas para atendimento a usuários de álcool e drogas, no

caso  em  que  a  internação  se  faz  necessária.  Por  sua vez,  a  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.601/2011, que buscou alterar a Ação 1108 - Fica Vivo - Prevenção à

Criminalidade,  também inclui,  ainda que genericamente,  o  pleito  em estudo.  Vale

esclarecer que a alteração da Ação 1108 - que foi acolhida no sentido de ampliar

meta financeira para realização de projetos temáticos e fóruns locais em benefício de

programas de prevenção à criminalidade, a exemplo do Fica Vivo - colabora de forma

efetiva na prevenção do consumo de álcool e drogas na forma pleiteada.

De  outro  lado,  cumpre  lembrar  a  pertinência  ao  tema  do  Programa  Associado

Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  justamente  “estruturar  ações  integradas  de
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prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de álcool e outras

drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a qualidade dos

serviços prestados, com foco na descentralização das políticas e nas intervenções

realizadas nos territórios de maior vulnerabilidade”. Nesse sentido, percebe-se que

uma  das  ações  previstas  no  Programa  -  Ação  1293  -  Rua  Livre  de  Drogas  -

apresenta,  para o ano de 2012,  meta física de 5 municípios  apoiados na Região

Central do Estado. Essa quantidade de Municípios permanece durante o restante do

período, ou seja, durante os anos de 2013, 2014 e 2015, não para a Região Central,

mas para todo o Estado. Assim, em que pese à meta financeira ser ampliada de

R$2.537.360,00 - no ano de 2012 - para R$11.666.667,00 - para os anos de 2013,

2014 e 2015 -, as metas físicas permanecem de cinco Municípios para cada ano do

período.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, com

vistas a ampliar a meta física de 5 Municípios apoiados para 15 Municípios apoiados

nos anos de 2013, 2014 e 2015, bem como na forma de requerimento à Secretaria de

Estado de Defesa Social para fortalecimento do apoio aos Municípios do Estado na

elaboração de seus planos municipais sobre drogas e outras providências inerentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.639/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 052 - Aliança pela Vida

Ação: 1293 - Rua livre de Drogas

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

REQUERIMENTO Nº ...
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.639/2011,  apresentada  por  Arlete  Hirle  Gonçalves  Lages,  da  Superintendência

Regional de Ensino Metropolitana A, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Subsecretaria de Políticas Antidrogas da Secretaria de Estado de

Defesa Social solicitando as seguintes providências: apoiar os Municípios do Estado

na elaboração dos planos municipais sobre drogas; fortalecer a rede de apoio para a

integração social do usuário; articular a capacitação integrada dos profissionais afetos

às áreas de redução da oferta e de redução da demanda por drogas - notadamente

das áreas de segurança pública, saúde, educação e assistência social – com foco no

acolhimento e nos encaminhamentos de usuários.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.641/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.641/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  solicita  a  disponibilização  de  transporte  para  as  pequenas

comunidades rurais para fins de tratamento de saúde.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise refere-se à Ação 1121 - Implantação do Módulo Eletivo do

Sistema Estadual de Transporte em Saúde -, do Programa 002 - Saúde Integrada,

cuja finalidade é integrar  os Municípios das microrregiões aos diversos pontos da

rede de atenção à saúde do Estado, por meio da implantação do módulo eletivo do

Sistema  Estadual  de  Transporte  em  Saúde,  gerando  economia  de  escala  e

racionalidade administrativa.

O Sistema Estadual de Transporte em Saúde - Sets - forma uma rede articulada e é

responsável pelos transportes de urgência e emergência, de procedimentos eletivos,
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de amostras de análises clínicas, dos profissionais das equipes de saúde da família e

dos resíduos dos serviços de saúde.  Esse sistema é importante para garantia  do

atendimento de usuários do SUS de Municípios que não contam com modalidades de

atenção secundária e terciária e necessitam de deslocamento para outras localidades

que realizam esses tipos de procedimentos.

Para garantir a eficácia do programa, o Sets foi dividido em transporte eletivo para

usuários  que  necessitam  de  deslocamento  intermunicipal  para  realização  de

consultas  ou  exames  pré-agendados;  transporte  de  pacientes  críticos  (urgência  e

emergência); e transporte de equipes do Programa de Saúde da Família. Segundo

informações  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES  -,  em  2010  a  população

beneficiada pelo Sets era superior a 7 milhões de pessoas.

A  meta  física  da  Ação  1121,  para  2012,  é  de  6  microrregiões  com  módulo

implantado, e a meta financeira é de R$12.320.000,00. Para 2013, a SES estipulou

meta  física  de  9  microrregiões  e  financeira  de  R$21.000.000,00.  Segundo

informações da Seplag, a referida ação pretende cobrir todas as regiões do Estado, e

as regiões Norte e Jequitinhonha já têm módulo implantado. Informamos que essa

ação refere-se apenas à implantação do módulo eletivo de transporte. A manutenção

desse sistema está garantida na Ação 4278 – Gestão do Sistema de Transportes em

Saúde -, cuja finalidade é garantir a qualidade e eficiência do serviço de transporte

prestado à população, viabilizando o deslocamento do usuário para a realização de

consultas e exames fora do domicílio.

Pelo exposto, pode-se perceber que a demanda da proposta já está atendida pelas

ações  citadas.  Como,  entretanto,  a  questão  aventada  é  de  grande  relevância,

acolhemos a proposta na forma de requerimento à SES solicitando especial atenção

às comunidades rurais na operacionalização do SET.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.641/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.641/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde

solicitando especial atenção às comunidades rurais na implantação dos módulos do

Sistema Estadual de Transporte em Saúde.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.642/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.642/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social

e Direitos Humanos -, do Plano Plurianual de Ação Governamental  - PPAG -  2012-

2015 -, com o objetivo de implantar equipe técnica no Bairro Palmeiras e adjacências,

em Teófilo Otoni, para desenvolvimento de ações voltadas ao lazer dos idosos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva alterar o Programa 11 - Assistência Social e Direitos

Humanos  -,  visando  à  implantação  de  equipe  técnica  no  Bairro  Palmeiras  e

adjacências, em Teófilo Otoni, para desenvolver ações de lazer aos idosos.

O Estatuto do Idoso, em seu art.  3º,  estabelece que é obrigação da família,  da

comunidade,  da  sociedade e do poder  público  assegurar  ao  idoso,  com absoluta

prioridade,  a efetivação do direito  à vida,  à  saúde,  à alimentação,  à educação,  à

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao

respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso é realizado mediante a efetivação

de  políticas  sociais  públicas  que  tenham  o  objetivo  de  proporcionar  um

envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

A entrega dos serviços de proteção ao idoso e a contratação de equipe técnica com
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essa finalidade é de responsabilidade do Município, por ser esse o ente mais próximo

das demandas locais, que conhece, de fato, os problemas que ali se manifestam. Não

cabe, portanto, ao Estado contratar diretamente uma equipe para atender a um bairro

em um Município específico.

Entretanto, por se tratar de tema relevante, sugerimos o envio de requerimento à

Prefeitura de Teófilo Otoni para que tenha conhecimento da demanda e possa tomar

as medidas necessárias para efetivamente atendê-la.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.642/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.642/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de

Teófilo Otoni dando conhecimento da demanda de contratação de equipe técnica no

Bairro Palmeiras  e adjacências,  em Teófilo  Otoni,  para desenvolvimento de ações

voltadas para o lazer dos idosos.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.643/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.643/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  alteração  da Ação  4007 -  Unidades  de  Saúde  do  Sistema

Prisional - do PPAG 2012-2015, para criação de espaço destinado ao tratamento de

usuários de álcool e drogas nos centros de internação de adolescentes em conflito

com a lei e nos estabelecimentos penais.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela sugere alterar a Ação 4007 - Unidades de Saúde do Sistema

Prisional - do PPAG 2012-2015, para a criação de espaço destinado ao tratamento de

usuários de álcool e drogas nos centros de internação de adolescentes em conflito

com a lei e nos estabelecimentos penais.

O  uso  de  drogas  pela  juventude  tornou-se  um  problema  epidêmico  de  saúde

pública,  o  que  requer  dos  gestores  públicos  a  implantação  de  políticas  públicas

eficientes,  com  permanente  ampliação  dos  investimentos,  visando  atender  à

população  juvenil.  A  situação  se  agrava  ainda  mais  quando  esses  jovens  se

encontram em cumprimento de medida socioeducativa decorrente de conflito com a

lei que tenha no uso de drogas variável determinante de relevo.

Nesse  sentido,  a  possibilidade  de  tratamento  da  dependência  química,  com

assistência  de  um  corpo  técnico  multidisciplinar  de  psicólogos,  psiquiatras,

assistentes  sociais  e  o  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  pelos  centros  de

internação e pelos estabelecimentos penais é uma ação imprescindível a ser adotada

pelo Estado.

Entretanto,  é  necessário  considerar  que,  no  âmbito  do  sistema  prisional,  está

prevista no PPAG 2012-2015 a Ação 4007, cuja finalidade é garantir a custódia e a

reintegração social do interno, oferecendo tratamento e cuidados com a saúde física

e  psíquica.  Nesse  sentido,  a  maior  necessidade  de  tratamento  recai  sobre  a

população usuária de álcool e drogas dos centros de internação de adolescentes em

conflito com a lei.

Além disso, durante o seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” detectou-se

uma  grande  demanda  por  esse  tratamento  nas  regiões  do  Vale  do  Mucuri  e

Jequitinhonha,  razão  pela  qual  sugerimos  encaminhamento  de  requerimento  à

Secretaria de Defesa Social solicitando providências para a prestação de atendimento

especializado  aos  adolescentes  usuários  de  álcool  e  drogas  que  estejam  em

cumprimento de medida socioeducativa de internação, em especial nessas regiões.

Deixamos  de  fazê-lo  em  relação  à  população  do  sistema  prisional  em  face  da
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existência da Ação 4007.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.643/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Bosco.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.643/2011, proveniente do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Defesa Social -

Seds -, solicitando providências com vistas ao atendimento sistemático e continuado

dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação usuários

de álcool e drogas, em especial os do Vale do Mucuri e Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.645/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.645/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  programa  29-

Cidades:  Espaços  de  Integração  -  do  PPAG  2012/2015,  para  fiscalização  da

prestação de serviços na comunidade de Cachoeira dos Forros, em Passa -Tempo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de  ação legislativa  em epígrafe visa à  fiscalização da prestação de

serviços na comunidade de Cachoeira dos Forros, em Passa-Tempo. Trata-se de uma
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comunidade quilombola,  onde houve denúncias  de irregularidade na prestação de

serviços.

O assunto não é pertinente ao PPAG, entretanto, opinamos pelo acolhimento da

proposta  em  análise  na  forma  de  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social  solicitando  que  se  verifique  a  situação  da  comunidade

quilombola de Cachoeira dos Forros, situada no Município de Passa-Tempo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.645/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.645/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando que se verifique a situação de acesso

a  bens  e  serviços  públicos  na  comunidade  quilombola  de  Cachoeira  dos  Forros,

situada no Município de Passa Tempo.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.646/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.646/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  programa  228  -

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - do PPAG 2012-2015, para criação de fundo

para fomento de pesquisa e inovação tecnológica voltada para o semiárido mineiro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe tem por objetivo a criação de fundo para

fomento de pesquisa e inovação tecnológica voltada para o semiárido mineiro.

A atividade produtiva no semiárido mineiro apresenta características próprias, o que

requer, muitas vezes, soluções próprias e adaptadas à realidade regional. O bioma do

semiárido  está  presente  principalmente  nas  regiões  de  menor  desenvolvimento

socioeconômico  do  Estado.  Embora  as  suas  demandas  sejam  intensas  e

diferenciadas,  o  seu  atendimento  é  potencialmente  prejudicado  pelo  seu  menor

desenvolvimento institucional. Esse cenário é reconhecido pelo Governo do Estado,

por meio, por exemplo, da criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas.

Assim, julga-se meritória a proposta, que é acolhida aqui por meio de envio de

requerimento àquela Secretaria.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.646/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.646/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas solicitando

providências  para  a  criação  de  fundo  para  fomento  de  pesquisa  e  inovação

tecnológica voltada para o semiárido mineiro, considerando as demandas específicas

daquela região.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.647/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.647/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  da  Ação  4543-

Construção  e  Reforma  de  Obras  de  Arte  Especiais  -  do  PPAG 2012-2015,  para

reforma da ponte na BR-116, localizada no trecho entre Ponto dos Volantes e Itaobim.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe visa à reforma da ponte na rodovia BR

116, localizada no trecho entre Pontos dos Volantes e Itaobim.

A BR-116 é uma rodovia federal, cuja jurisdição é do Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento ao Dnit solicitando a realização de estudos de viabilidade para reforma

da ponte.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.647/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.647/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes solicitando a realização de estudo sobre a viabilidade da

reforma da ponte localizada na BR -116, entre os Municípios de Ponto dos Volantes e

Itaobim.
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Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.648/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.648/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  programa  186  -

Melhoria da Infraestrutura de Transportes - do PPAG 2012-2015, para implantação de

infraestrutura de transporte multimodal no noroeste de Minas, incluindo uma ferrovia

ligando Unaí a Pirapora, no escopo do Plano Estadual de Logística e Transporte -

PELT, implantação de trem urbano intermunicipal regional ligando Belo Horizonte a

Cordisburgo, realização de estudos para a recuperação do transporte ferroviário na

Bacia Hidrográfica do Mucuri e construção de uma ferrovia de Araçuaí a Caravelas

(BA).

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta  de  Ação  Legislativa  em  questão  é  fruto  da  aglutinação  de  quatro

propostas.  A primeira  visa  à  implantação  de  trem  urbano  intermunicipal  regional

ligando Belo Horizonte a Cordisburgo, utilizando-se da malha ferroviária, dos pontos

de estação já existentes e do eixo do Vetor Norte integrado ao VLT como referência. A

segunda visa à implantação de infraestrutura de transporte multimodal no noroeste de

Minas,  para  o  escoamento  da  produção,  incluindo  uma  ferrovia  ligando  Unaí  a

Pirapora, no escopo do Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT. A terceira,

visa à priorização dos estudos para a recuperação do transporte ferroviário na Bacia

Hidrográfica do Mucuri.  A quarta  visa à construção de uma ferrovia  de Araçuaí  a

Caravelas (BA), para incentivar o transporte de passageiros e produtos da região.

A apresentação dessas propostas expõe a necessidade de se expandir a utilização

do modal ferroviário no Estado, entretanto, o transporte ferroviário é de competência

federal.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
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requerimento  ao  Ministério  dos Transportes  e  à  Agência Nacional  de  Transportes

Terrestres solicitando estudos de viabilidade de implantação dos trechos citados .

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.648/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.648/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministério dos Transportes e

à  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres,  solicitando  que  sejam  realizados

estudos  sobre  a  viabilidade  de  implantação  e  operação  de  ferrovias  entre  Belo

Horizonte e Cordisburgo, Araçuaí e Caravelas e na bacia hidrográfica do Mucuri.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.649/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.649/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 232 - Escola Família

Agrícola -, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para

implantação de Escolas Família Agrícola - EFAs - de nível técnico para atender às

comunidades rurais do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, para

desapropriação  e  doação da área  onde  está  instalada  a  Escola  Família  Agrícola

Bontempo, em Itaobim, e apoio financeiro para implementação e reconhecimento de

uma escola família agrícola indígena intercultural em Araçuaí, no território indígena

Pankararu Pataxó.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem o objetivo de provocar intervenções do poder público

para viabilizar a criação de escolas família agrícola na região Norte de Minas e nos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri,  o direito de posse do terreno da Escola Família

Agrícola Bontempo, situada em Itaobim, e o reconhecimento de escola no território

indígena Pankararu Pataxó, em Araçuaí.

As escolas família agrícola - EFA - são instituições de ensino de caráter comunitário

e  não integram a  rede estadual  de  ensino.  Sua criação depende da iniciativa  da

comunidade local  para  criação de uma associação para  administração da escola.

Esse é um princípio basilar de sua filosofia e, portanto, fundamental para o sucesso

de metas propostas pelo seu modelo pedagógico.

A participação do poder público na construção e desenvolvimento dessa espécie de

sistema  deve-se  dar  predominantemente  na  qualidade  de  parceiro  e  não  de

gerenciador  direto  da  escola.  Dessa  forma, não  compete  ao  Estado  subsidiar  a

implantação de uma EFA ou intervir no processo de regularização de terreno onde

uma  delas  está  localizada,  mas  apenas,  conforme  determina  a  Lei  Estadual  nº

14.614, de 2003, financiar, por meio da concessão de bolsas, as EFAs cadastradas

junto à Secretaria de Estado de Educação que atendam aos requisitos do art. 2º da

Lei Estadual nº 14.614, de 2003.

Com relação ao reconhecimento da EFA indígena pela Secretaria de Estado de

Educação, esse é um procedimento necessário para que a escola possa receber o

recurso estadual determinado pela referida lei. Sendo assim, cabe o questionamento

acerca do andamento do processo de credenciamento da EFA indígena de Araçuaí.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  para  que  informe  sobre  o

processo  de  credenciamento  de  uma  escola  em  Araçuaí  como  Escola  Família

Agrícola Indígena Intercultural, no território indígena Pankararu Pataxó, no que diz

respeito ao atendimento aos critérios exigidos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.649/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.649/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação solicitando informações sobre o processo de credenciamento da Escola

Família  Agrícola  Indígena  Intercultural  em  Araçuaí,  situada  no  território  indígena

Pankararu Pataxó, no que diz respeito ao atendimento dos critérios exigidos e ao

prazo estimado para a conclusão dos procedimentos.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.650/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.650/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  da  Ação  1023  -

Mobilidade Urbana do PPAG 2012-2015 para reestruturação do sistema de transporte

metropolitano, garantindo a integração metropolitana, com extensão do metrô até as

cidades do vetor norte e com linhas de ônibus com passagem a preços populares,

melhoria da qualidade no serviço e das condições de trabalho.

No decorrer da tramitação, foi anexada à proposição em estudo, por similaridade, a

Proposta de Ação Legislativa nº 1.603/2011, de autoria do Sr. Silvério do Prado, da

Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais, que solicita

alteração  no  programa  279  -  Gestão  Metropolitana,  com  vistas  a  melhorar  a

coordenação das políticas de transporte e mobilidade na Região Metropolitana de

Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  questão  é  fruto  da  aglutinação  de  quatro

propostas. A primeira visa à reestruturação do sistema de transporte metropolitano,

garantindo  a  integração  metropolitana,  tarifas  mais  baixas,  qualidade  no  serviço,

melhores condições de trabalho e participação da sociedade civil. A segunda visa à

extensão do metrô até as cidades do vetor norte na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, garantindo uma linha de Sete Lagoas a Belo Horizonte. A terceira visa à

melhoria da interligação de transporte, gerando mais oportunidade de empregos e de

renda,  impulsionando consequentemente  todo o  desenvolvimento.  A quarta visa  à

implementação,  a  médio  prazo,  de  linhas  de  ônibus  para  fazer  a  integração das

cidades da região metropolitana com passagem a preços populares.

Assim,  o objetivo principal  da  proposta em comento é a melhoria  do transporte

metropolitano de passageiros, principalmente no que se refere à integração tarifária.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  solicitando

estudos  de  viabilidade  para  implantação  de  câmara  de  compensação  tarifária

metropolitana, visando à equalização do valor das tarifas e à integração do transporte

metropolitano.

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.603/2011,  anexada,  que  visa  promover  a

coordenação das políticas de transporte e mobilidade na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, embora revestida de mérito, encontra-se abrangida na matéria em

análise, e a ela se estende a argumentação apresentada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.650/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.650/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Agência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana solicitando a realização de estudos sobre a viabilidade de

implantação de câmara de compensação tarifária metropolitana, com o objetivo de

equalizar o valor das tarifas e promover a integração do transporte metropolitano de

passageiros.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.651/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.651/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  medidas  para  auxiliar  as  pessoas  carentes  do  Vale  do

Jequitinhonha a ingressarem na Universidade, via convênios.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a auxiliar as pessoas carentes do Vale do Jequitinhonha

a ingressarem na Universidade, por meio de convênios. A medida é pertinente, pois o

acesso à educação é um fator que tem a possibilidade de interromper o ciclo de

reprodução da situação de pobreza. Entretanto, a reserva de vagas a pessoas sem

recursos  econômicos  já  se  encontra  garantida  nas  universidades  do  Estado,

conforme determina a Lei nº 15.259, de 27/7/2004, que institui o sistema de reserva

de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e na Universidade

Estadual de Montes Claros – Unimontes. Essa lei destina, para cada curso, uma cota

de vagas para os candidatos que se enquadrarem nas categorias seguintes, com os

respectivos  percentuais  de  reserva:  afrodescendentes,  desde  que  carentes,  20%;

egressos de escola pública,  carentes,  também 20%; e pessoas com deficiência e

indígenas, 5%.

A Uemg ainda oferece o Prouemg, que é um programa de bolsas de estudos que
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presta  auxílio  financeiro,  para  quitação  de  mensalidades  escolares,  aos  alunos

comprovadamente carentes que apresentarem renda mensal por  pessoa do grupo

familiar  no  valor  de  até  um  salário  mínimo e  meio,  vigente  no  Estado  e  que  se

enquadrem nas normas e critérios para concessão de bolsas de estudos aprovados

por  um  Comitê  Gestor  criado  para  o  programa,  com  Fundações  associadas  à

universidade.

Portanto,  no  Estado,  já  existem  programas  que  pretendem  auxiliar  as  pessoas

carentes a ingressar  na universidade.  Entretanto,  por  se tratar  de tema relevante,

sugerimos  a  apresentação  de  requerimento  para  o  envio  de  ofício  à  Uemg  e  à

Unimontes solicitando a divulgação dos procedimentos e critérios para o acesso e a

permanência nessas universidades de alunos em situação de pobreza.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.651/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.651/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Universidade Estadual

de Minas Gerais – Uemg – e à Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

–,  solicitando  a  divulgação  dos  procedimentos  e  critérios  para  o  acesso  e  a

permanência nessas universidades de alunos em situação de pobreza.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.653/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.653/2011, do seminário legislativo “Pobreza e
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desigualdade”, encaminha sugestão de alteração do Programa 017 - Pró-Escola - do

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  - PPAG  - 2012-2015,  para  garantir  o

abastecimento de  água e o  tratamento  de  esgoto  em todas as escolas  rurais  da

Região Norte de Minas em 2012.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Programa Estruturador 017 -  Pró-Escola - tem entre seus objetivos garantir  o

adequado funcionamento das unidades educacionais estaduais mediante provimento

de infraestrutura física e operacional. As Ações 4593 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema  Estadual  de  Educação:  Ensino  Fundamental  -  e  4594  -  Gestão  da

Infraestrutura  do  Sistema  Estadual  de  Educação:  Ensino  Médio  -  preveem  a

realização de obras e o fornecimento de mobiliário,  equipamentos e transportes a

diversas escolas estaduais.

Os objetivos das ações em questão não deixam clara a atribuição da Secretaria de

Estado de Educação de prover abastecimento de água ou serviços de saneamento a

escolas situadas na zona rural. Embora a proposta em questão seja restrita ao Norte

de Minas,  pode-se afirmar  que em todo o Estado,  e não apenas em sua Região

Norte,  há  escolas  sem  acesso  a  esses  serviços,  que  demandam  tratamento

adequado por parte dos órgãos responsáveis.

Assim, para que sejam tomadas providências em relação à falta de água ou de

esgoto tratado nas escolas públicas, é necessário que, primeiro, sejam fornecidos os

dados das instituições de ensino que não dispõem de estrutura para usufruir desses

serviços. Assim, apresentamos à Secretaria de Estado de Educação requerimento

solicitando  a  relação  de  todas  as  escolas  públicas  situadas  no  Estado  que  não

dispõem de abastecimento de água, esgoto tratado ou eletricidade.

Opinamos,  portanto,  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.653/2011 na forma do requerimento anexo.



2527
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.653/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação, solicitando a relação de escolas públicas do Estado de Minas Gerais que

não  dispõem de abastecimento de água,  de esgoto tratado e de fornecimento de

energia elétrica.

Requer,  ainda,  que  na  resposta  desse  órgão  constem  o  número  de  alunos

atendidos e o endereço das unidades escolares.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.654/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.654/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  alteração  do  Programa  244  -  Ensino  Técnico  para  o

Agronegócio  - do  Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,

visando  ao  aproveitamento  e  à  ampliação  da  infraestrutura  de  escolas  técnicas,

agrotécnicas, escolas famílias agrícolas, associações rurais e outros equipamentos

para atender às diversas demandas de formação no campo, seja em capacitações

específicas, seja em cursos de nível técnico e superior.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob comento  tem o  fulcro na instituição de medidas  para  ampliar  a

infraestrutura de atendimento às diversas demandas de formação no campo, seja em

capacitações específicas, seja em cursos de nível técnico e superior essenciais para
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a execução da política agrícola no Estado. Como alvo dessa reivindicação, citam-se

os  diversos  tipos  de  estabelecimentos  atuantes  na  educação  agrícola:  escolas

técnicas,  agrotécnicas,  escolas  famílias  agrícolas,  associações rurais,  inclusive  os

equipamentos por vezes desativados. A proposição tem sintonia com o escopo da

Ação 4037 do PPAG 2012-2015 - Formação de Técnicos em Laticínios, Agropecuária

e Cooperativismo -,  cuja finalidade é colocar no mercado técnicos para atender à

demanda dos diversos setores do agronegócio, em especial aos setores laticinista,

agropecuário  e  cooperativista.  Essa  reivindicação  se  insere  nas  competências

constitucionalmente  assinaladas  ao  Estado  para  adotar  programas  de

desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção agropecuária, como também

para expandir a rede de estabelecimentos oficiais que ofereçam cursos gratuitos de

ensino técnico-agrícola, e promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da

terra. São medidas que devem ser compatibilizadas com a política agrícola e com o

plano de reforma agrária estabelecidos pela União.

Tendo em vista esses pressupostos, a proposição poderá ser atendida na forma de

requerimento às Secretarias de Estado de Saúde e de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior,  para  que  desenvolvam  estudos  e  iniciativas  que  possam  ampliar  a

efetividade dos objetivos pleiteados na proposta de ação legislativa em comento, bem

como na finalidade da Ação 4037 do PPAG 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.654/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.654/2010, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício aos Secretários de Estado de

Educação e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, solicitando sejam realizados
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estudos  e  ações  conjuntas  dessas  duas  pastas  para  ampliar  a  infraestrutura  no

Estado a fim de atender  às  diversas demandas de formação no campo,  seja em

capacitações específicas,  seja em cursos de nível técnico e superior,  tendo como

base os diversos tipos de estabelecimentos atuantes na educação agrícola: escolas

técnicas,  agrotécnicas,  Escolas  Famílias  Agrícolas  -  EFAs  -,  associações  rurais,

inclusive os equipamentos por vezes desativados.

Requer, também, seja encaminhada aos destinatários deste requerimento cópia da

justificação a seguir.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

Justificação: Oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, uma das

propostas reivindica o aproveitamento e a ampliação da infraestrutura estadual de

escolas técnicas, agrotécnicas, Escolas Famílias Agrícolas, associações rurais e, até

mesmo, equipamentos por vezes desativados para atender às diversas demandas de

formação  no  campo,  seja  em  capacitações  específicas,  seja  em  cursos  de  nível

técnico e superior. O fulcro dessa proposta é o aperfeiçoamento da infraestrutura e o

atendimento  às  diversas  demandas  de  formação  no  campo.  A  proposição  tem

ressonância com o escopo da Ação 4037 -  Formação de Técnicos em Laticínios,

Agropecuária e Cooperativismo -, cuja finalidade é a de “colocar no mercado técnicos

para  atender  à  demanda  dos  diversos  setores  do  agronegócio,  em  especial  aos

setores laticinista, agropecuário e cooperativista”. A otimização dessa capacitação se

insere  na  competência  constitucionalmente  assinalada  ao  Estado  para  adotar

programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção agropecuária,

expandir a rede de estabelecimentos oficiais que ofereçam cursos gratuitos de ensino

técnico-agrícola e promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra,

com o potencial de fixá-lo no campo. Tais pressupostos motivam este apelo, para que

sejam desenvolvidos estudos e ações com vistas a garantir a efetividade das medidas

requeridas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.655/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.655/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de construção de uma escola municipal no bairro

Bela Vista, distrito de Machacalis, mediante alteração do Programa 233 - Cooperação

Estado  e  Município  na  Área  Educacional  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  solicita  a  construção  de  uma escola

municipal no bairro Bela Vista, em Machacalis. No PPAG, o Programa Associado 233

-  Cooperação  Estado  e  Município  na  Área  Educacional  -,  cuja  Ação  4191  -

Atendimento  aos  Municípios  -  prevê  a  disponibilização  de  recursos  humanos,

financeiros  e  materiais  aos  Municípios,  poderia,  a  princípio,  atender  à  demanda

constante na proposta em análise.

No entanto, dados da Secretaria de Estado de Educação apontam que, até o ano

de 2007, o bairro Bela Vista tinha uma escola municipal - Escola Municipal Antônio

Gonçalves -, que, juntamente com outras duas escolas municipais, foi  extinta pela

Portaria SEE nº 236/2007. Sem precisar as razões da extinção da referida unidade

escolar,  não  é  recomendável  alocar  recursos  para  a  reativação  da  escola  ou

construção de nova unidade de ensino no bairro.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  em  que  são  solicitadas

informações sobre a extinção da Escola Municipal Antônio Gonçalves.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.655/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.655/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo "Pobreza e Desigualdade, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Educação,  solicitando  informações  a  respeito  da  extinção  da  Escola  Municipal

Antônio Gonçalves, realizada por meio da Portaria SEE nº 236/2007.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.656/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.656/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alteração do Programa 105 - Gestão Ambiental Integrada - do

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  com  vistas  à

descentralização  dos  órgãos  ambientais,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao

licenciamento de atividades de agricultores e produtores rurais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento reivindica a descentralização dos órgãos ambientais para

facilitar sua atuação em Araçuaí e nos Municípios vizinhos, especialmente no que diz

respeito ao licenciamento de atividades de agricultores e produtores rurais. Alega-se

que,  atualmente,  a  região  é  atendida  pela  Superintendência  Regional  de  Meio

Ambiente - Supram - de Diamantina e pelo núcleo de Medina do Instituto Estadual de

Florestas  -  IEF.  A medida  configura-se  como ato  de  natureza  administrativa,  que

requer um rearranjo regional na estrutura de órgãos do Executivo que atendem a área

ambiental.

Em  períodos  recentes,  iniciou-se  um  processo  de  descentralização  em  que  o

principal  órgão licenciador,  o Conselho Estadual  de Política Ambiental  -  Copam -,

afeto à Secretaria  de  Estado de Meio  Ambiente  e Desenvolvimento Sustentável  -

Semad -, passou a ser integrado por Unidades Colegiadas Regionais, assessoradas

por  órgãos de apoio técnico,  as Superintendências Regionais de Meio Ambiente -
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Suprams  -,  distribuídas  por  dez  regiões  administrativas  do  Estado,  entre  elas  a

Supram Jequitinhonha, referida na proposta. Essas superintendências são integradas

também por núcleos regionais de órgãos técnicos, a exemplo do IEF. A despeito da

etapa de descentralização empreendida, há de se concordar que, em regiões mais

extensas, impõem-se dificuldades adicionais aos usuários dos serviços ambientais,

como os que se mobilizam do Médio e Baixo Jequitinhonha até a sede do órgão

ambiental regional.

Reconhece-se  o  mérito  da  proposição.  No entanto,  o  seu  escopo,  de  natureza

administrativa, não mantém pertinência estrita com os projetos e processos próprios

do  arcabouço  do  PPAG.  Nesse sentido,  entendemos  que  a  proposição pode  ser

transformada em um requerimento dirigido à Semad, solicitando a revisão da divisão

territorial  administrativa  da  Supram  sediada  em  Diamantina  ou  a  implantação  de

outras Suprams para atender aos Municípios do Médio e Baixo Jequitinhonha.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.656/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.656/2011,  oriunda  de  proposta  apresentada  no  âmbito  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  Desigualdade”,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado ofício à Secretaria  de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável,  solicitando que se proceda à descentralização dos órgãos ambientais

para facilitar sua atuação em Araçuaí e Municípios vizinhos, especialmente no que diz

respeito  ao  licenciamento  de  atividades  de  agricultores  e  produtores  rurais.

Atualmente, a região é atendida pela Superintendência Regional de Meio Ambiente -

Supram - de Diamantina e pelo núcleo de Medina do Instituto Estadual de Florestas -

IEF.
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Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento cópia da

justificação abaixo.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

Justificação: Proposta oriunda do seminário legislativo “Pobreza e Desigualdade”

pleiteia que haja descentralização dos órgãos ambientais para facilitar sua atuação

em  Araçuaí  e  Municípios  vizinhos,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao

licenciamento de atividades por parte de agricultores e produtores rurais.  Alega-se

que, atualmente, a região é atendida pela Supram de Diamantina e pelo núcleo de

Medina do Instituto Estadual de Florestas.

A despeito do esforço de descentralização já empreendido pelo Governo do Estado,

há de se concordar que em regiões como a do Médio e Baixo Jequitinhonha, por sua

grande extensão, impõem-se dificuldades extras na mobilização dos usuários até a

sede do órgão ambiental regional. Nesse sentido, em acordo com as razões deste

pleito,  o  atendimento  à  proposição  possibilita  uma  reestruturação  dos  órgãos

ambientais mais consentânea às necessidade da região, inclusive quanto à criação

de novos núcleos regionais do IEF.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.657/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.657/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  da  Ação  1219  -

Estruturação dos Atrativos e Destinos Turísticos do PPAG 2012-2015, para criação de

roteiro turístico envolvendo circuitos da região da Mata (Parque Nacional do Caparaó,

Parque  Estadual  Serra  do  Brigadeiro,  Circuito  Serras  de  Minas,  Circuito  das

Cachoeiras  e Parque Estadual  do Ibitipoca),  fomentando a inclusão produtiva e a

geração de renda das famílias em vulnerabilidade social das regiões no entorno dos

circuitos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta de ação legislativa em tela tem por objetivo a roteirização turística de

circuitos da região da Mata, englobando o Parque Nacional do Caparaó, o Parque

Estadual Serra do Brigadeiro, o Circuito Serras de Minas, o Circuito das Cachoeiras e

o Parque do Estadual do Ibitipoca.

O turismo é uma atividade econômica com elevada capacidade de geração de valor

e reduzido impacto ambiental. Pode, quando bem estruturado, gerar grande número

de  empregos,  pois  é  um  ramo  produtivo  intensivo  em  mão  de  obra.  Um  dos

elementos  que  possibilita  maior  desenvolvimento  turístico  é  a  roteirização.  Um

destino  turístico  roteirizado  recebe  planejamento  de  intervenções  integradas  e

coerentes, que possibilita a sinergia entre as ações dos diversos atores envolvidos na

atividade.

Considerando a importância do tema, bem como a sua aderência à finalidade da

Ação 1219 - Estruturação dos Atrativos e Destinos Turísticos, da Secretaria de Estado

de  Turismo,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento àquela Secretaria.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.657/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.657/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Turismo solicitando providências para a roteirização turística de circuitos da Zona da

Mata,  englobando  o  Parque  Nacional  do  Caparaó,  o  Parque  Estadual  Serra  do

Brigadeiro, o Circuito Serras de Minas, o Circuito das Cachoeiras e o Parque Estadual

do  Ibitipoca,  no  âmbito  da  Ação  1219  -  Estruturação  dos  Atrativos  e  Destinos

Turísticos do PPAG 2012-2015.
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Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.658/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.658/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, solicita a transformação do Presídio José Maria Alkimin em patrimônio

cultural  e  educacional  do Município  de Ribeirão das  Neves,  oferecendo formação

profissional nas áreas de cultura e meio ambiente, espaços de lazer e cultura, etc.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a transformação do Presídio José Maria Alkimin, em

Ribeirão  das  Neves,  em  patrimônio  cultural  do  Município  e  em  espaço  público

destinado a prática de atividades culturais, esportivas e de lazer.

A unidade prisional em questão pertence ao Estado e é gerida pela Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds. A transferência da titularidade desse bem, assim

como  a  concessão  de  título  de  patrimônio  cultural,  deve  seguir  parâmetros

determinados em legislação específica. Tendo em vista a natureza e os objetivos do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - , este não é o instrumento mais

adequado para garantir o atendimento da proposta.

Dada a existência de outros instrumentos jurídicos destinados a atender à demanda

da  proposta  de  ação  legislativa  em  questão,  apresentamos  requerimento  às

Comissões de Segurança Pública e de Cultura para que realizem com esta Comissão

reunião  conjunta  para  debater  a  viabilidade  de  ofertar  à  comunidade  atividades

culturais,  esportivas  e  de  lazer  nas  áreas  desocupadas  do  complexo  prisional

mencionado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.658/2011, na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Sebastião Costa.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Segurança Pública:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.658/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja agendada reunião conjunta das Comissões de

Participação Popular, de Segurança Pública e de Cultura, para debater a viabilidade

de  ofertar  à  comunidade  atividades  culturais,  esportivas  e  de  lazer  nas  áreas

desocupadas do complexo prisional José Maria Alkimin.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Cultura:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.658/2011, apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja agendada reunião conjunta das Comissões de

Participação Popular, de Segurança Pública e de Cultura, para debater a viabilidade

de  ofertar  à  comunidade  atividades  culturais,  esportivas  e  de  lazer  nas  áreas

desocupadas do complexo prisional José Maria Alkimin.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.659/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.659/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  da  Ação  1210  -

Planejamento  e  Desenvolvimento  Regional  Integrado  do  PPAG  2012-2015,  para

incentivar o desenvolvimento regional na Região Central.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Proposta  de  Ação  Legislativa  em  epígrafe  visa  incentivar  o  desenvolvimento

regional na Região Central.

Na  proposta  do  PPAG 2012-2015  está  contida  a  Ação  1210  -  Planejamento  e

Desenvolvimento  Regional  Integrado,  que  tem  por  finalidade  reduzir  a

heterogeneidade  estrutural,  fortalecer  a  cooperação  intermunicipal  e  o

desenvolvimento econômico e social  sustentável,  por meio do estabelecimento de

diretrizes e ações para políticas públicas.

Assim, entendemos que o objeto da proposta já está contemplado na proposta do

PPAG 2012-2015.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  rejeição  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.659/2011.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.660/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.660/2011, resultante do seminário legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  sugere  alteração  do  Programa  20  -  Infraestrutura  de

Defesa  Social  -  do  PPAG  2012/2015,  para  suspensão  da  construção  do  novo

complexo prisional na Fazenda Mato Grosso e criação no local do 1º Parque Cultural,

Ecológico e Agroextrativista da RMBH.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  examinada  tem  por  objetivo  a  suspensão  da  construção  do  novo

complexo  prisional  na  Fazenda  Mato  Grosso  e  a  criação  no  local  do  1º  Parque

Cultural,  Ecológico  e  Agroextrativista  da  RMBH.  Em  que  pese  sua  relevância,  a

proposta não versa sobre possibilidades de emendas ou intervenções no PPAG ou na

LOA, mas sim sobre a legislação inerente às Parcerias Público-Privadas.
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Com efeito,  a matéria é das mais  delicadas entre as que se relacionam com o

modelo de gestão pública que vem sendo implementado no Estado de Minas Gerais

desde a última década. Trata-se da construção da primeira penitenciária mineira que

será administrada mediante o regime de parceria público-privada.

Em Minas Gerais,  a lei  das parcerias público-privadas data de 2003,  e prevê a

possibilidade  de  sua  aplicação  na  administração  de  presídios.  Em  processo  de

seleção iniciado em 2007 e concluído em 2009, foi firmado contrato de parceria entre

Estado e empreendedor privado, que se responsabilizará pela construção e gestão

das  unidades  penitenciárias  objeto  da  contratação.  Haverá  o  repasse  de

determinadas  funções  para  a  empresa  parceira,  com  manutenção  de  parte  da

capacidade gerencial pelo Estado, semelhante ao modelo britânico e, em parte, ao

francês .

O contrato de parceria firmado pelo Estado delegou a construção e o direito de

exploração, por 30 anos, de um complexo penitenciário no Município de Ribeirão das

Neves, composto por 5 unidades, com capacidade total para 3.040 sentenciados. A

empresa parceira assume o ônus da implantação dos estabelecimentos e passa a

receber  uma remuneração mensal  do Estado,  calculada com base no número de

presos  atendidos.  O  investimento  é  de  US$100.000.000,00,  a  serem  pagos  pelo

consórcio de empresas Gestores Prisionais Associados - GPA.

Segundo  o  Governo  estadual,  o  modelo  resguardaria  o  papel  constitucional  do

Estado na área de segurança, pois ao serviço público restaria a responsabilidade pela

disciplina penitenciária e pela regularidade do cumprimento das penas estabelecidas

pela  Justiça,  assim como pela escolta dos sentenciados, segurança externa e de

muralhas.  Além  disso,  ao  Estado  caberia  nomear  um  agente  como  diretor  de

segurança  de cada  unidade  e,  ainda,  intervir  em  situação de crise,  confronto  ou

rebelião.

Apesar do discurso governamental, têm sido opostas à parceria impugnações de

variada natureza. Entre as questões jurídicas destacam-se os seguintes tópicos: a)

parte  da  doutrina  jurídica  considera  a  impossibilidade  absoluta  do  repasse  de

atividade  típica  do  setor  público  para  a  iniciativa  privada,  o  que inclui  o  sistema

penitenciário.  Por  meio  da  Resolução n° 8/2002  o  Co nselho  Nacional  de  Política
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Criminal  e Penitenciário,  recomendou a rejeição de qualquer  proposta  tendente  a

privatizar o sistema prisional, porque incita a atividade negocial e o encarceramento

não pode ser considerado negócio; b) funções públicas que devem ser exercidas por

funcionários  públicos  não  poderiam  passar  a  empregados  privados.  Neste  caso

entram os cargos de direção das unidades, vedação da própria lei das parcerias; os

serviços  médico  e  psicológico;  e  a  assistência  jurídica,  que  a  Constituição define

como prerrogativa da Defensoria Pública, e que passaria para advogados privados; c)

leis definem, ainda, a impossibilidade da construção de grandes unidades prisionais.

A Lei nº 12.936, de 1998, estabelece que em Minas Gerais não se pode construir

presídio  novo  com  capacidade  para  mais  de  170  presos.  A Resolução  nº  5  do

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda a construção de

miniprisões, e o respeito a um máximo de 300 reclusos; d) o empreendimento teria,

também, irregularidade urbanística e ambiental, já que está sendo construído em sítio

que deve ser preservado, reconhecido pela Lei Complementar 75, do Município onde

se  instalará,  que  criou  uma  Área  de  Proteção  Ambiental  no  local;  e)  outra

antijuridicidade seria a ausência de consulta prévia à população do Município. A Lei

Orgânica do Município obriga que haja consulta à população para o licenciamento da

construção de estabelecimentos prisionais.

Além das questões especificamente jurídicas, a proposta tem sido alvo de debate

quanto a eventuais pontos de inconsistência administrativa. Tais pontos se referem a

diferentes  concepções  de  gestão  pública  em  disputa,  a  evidenciar  um acentuado

componente político, mas também contradições internas da proposta. Assim, alguns

aspectos  que  merecem  realce,  quais  sejam  o  risco  decorrente  do  contexto  de

implementação do novo modelo; a disputa entre modelos divergentes e alternativos

entre si; a dificuldade operacional de um esquema híbrido de administração, com as

disputas internas a ele inerentes. No caso, algumas questões carecem de melhor

explicação, especialmente a diferença entre o discurso prévio de redução do gasto

público  e  a  previsão  consolidada  hoje  de  elevação  de  despesa,  devido  à

remuneração  do  parceiro  privado.  As  estimativas  de  custo  da  PPP mostram  um

aumento  de  30%  a  50%  relativamente  a  despesa  estatal  média  com  unidades

prisionais.
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Apesar de tantos aspectos a evidenciar a importância do tema, a proposta não pode

ser aprovada por não ter pertinência com o planejamento público e com o orçamento

estadual. É que a suspensão da construção da indigitada penitenciária é medida a ser

tomada pela via administrativa, ordinariamente, ou pelo controle jurisdicional dos atos

administrativos. Não cabe inserir no PPAG ou na LOA regra estranha a sua natureza.

Trata-se de incompatibilidade formal entre a proposta e as leis de planejamento e

orçamento. Por essa razão, a proposta deverá ser rejeitada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.660/2011.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Bosco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.661/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.661/2011,  oriunda  do  seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  proposta  de  alteração  do  Programa  40  -

Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira

- do PPAG 2012-2015 para implementação de política de incremento da produção da

piscicultura ornamental na Zona da Mata.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe visa à implementação de política de

incremento da produção da piscicultura ornamental na Zona da Mata.

A piscicultura é a atividade de criação de peixes, em água doce ou salgada. O

Estado  tem  expressivo  potencial  para  a  atividade,  em  função  de  sua  rede

hidrográfica, de sua dinâmica climática e dos importantes centros de pesquisa que se

dedicam ao tema, como a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e as

universidades.

No que  se  refere  especificamente  à  Zona da Mata,  o  Programa Aquicultura  da
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Epamig possui uma fazenda experimental em Leopoldina, com o objetivo de gerar

conhecimento  e  tecnologias  para  o  desenvolvimento  da  aquacultura.  Segundo  a

empresa, a Zona da Mata possuía, em 2005, sete unidades de produção de peixes e

alevinos, sendo que,  na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, onde se situa a referida

região, há 22 Municípios com potencial produtivo.

Contudo, não reconhecemos, no planejamento estadual, iniciativas para incentivar a

cadeia produtiva de peixes ornamentais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico solicitando a

realização de estudos para identificar a cadeia produtiva de peixes ornamentais na

Zona da Mata.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.661/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.661/2011, apresentada pelo Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, requer

a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Econômico,  solicitando que seja realizado levantamento sobre  a

piscicultura ornamental na região da Zona da Mata, bem como solicitando o apoio a

essa cadeia produtiva.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.662/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.662/2011, do seminário legislativo “Pobreza e
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desigualdade”, objetiva incentivar a ampliação dos programas Minas Leite e Balde

Cheio na região do semiárido mineiro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Programa Minas Leite, a que se refere a presente proposta, é um subprojeto do

da Ação 1212 - Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais -, constante no

Programa 028 - Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo -, e dedicada ao café, ao

leite e à cachaça, produtos essenciais para o agronegócio mineiro e considerados

estratégicos para a política agrícola estadual.

Esse programa tem por  objetivo  promover  a  qualidade  de  vida  dos pecuaristas

familiares  por  meio da  construção técnica,  da  organização e  da  gestão  dos seus

sistemas de produção na pecuária bovina, propiciando sua integração nas cadeias

produtivas vinculadas à atividade, com foco no incremento da renda proveniente dos

produtos da bovinocultura - venda de leite e animais. O Programa encerrou o ano de

2010 com 587 propriedades cadastradas, em 169 Municípios. Para o ano de 2011, a

meta é atingir o montante de 1.000 propriedades assistidas no Estado.

Já o programa Balde Cheio foi desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária - Embrapa - e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas  -  Sebrae  -,  contando  com  parcerias  feitas  com  as  instituições  de

assistência técnica e extensão rural estaduais. Esse programa traz uma metodologia

inovadora de transferência de tecnologia, atuando por meio de um produtor-modelo

local com visitas monitoradas dos demais produtores da região.

Tendo  em  vista  a  relevância  dos  programas  para  o  desenvolvimento  rural  do

Estado, especialmente na região do semiárido mineiro, opinamos pelo acolhimento da

proposta em análise na forma de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.662/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.
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REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.662/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, solicitando seja avaliada a

possibilidade de expansão dos Programas Minas Leite e Balde Cheio na região do

semiárido mineiro.

Sala das Reuniões, de de

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.663/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.663/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alteração da Ação 4564 - Ampliação das Áreas de Vegetação

Nativa  e  Recuperação  das  Áreas  Degradadas  - do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, com vistas à implantação de projetos voltados à

preservação de nascentes dos afluentes do Rio Jequitinhonha,  com financiamento

das três esferas do governo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  sob  comento  reivindica  a  implantação  de  projetos  voltados  à

preservação de nascentes dos afluentes do Rio Jequitinhonha,  com financiamento

das  três  esferas  do  governo.  Certamente,  sua  motivação  recai  na  situação  de

degradação  desse  importante  corpo  d'água,  tanto  no  que  diz  respeito  às  áreas

marginais de preservação permanente quanto às condições em sua bacia.

A sugestão se insere  nos  objetivos  previstos  na  Ação 1236 -  Revitalização das

Bacias  do  Rio  Doce,  Paraopeba  e  Outras  Bacias  e  Desenvolvimento  dos

Instrumentos  de  Gestão  dos  Recursos  Hídricos,  Integrante  da  Rede  de
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Desenvolvimento  Econômico  -  da  proposta  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, cuja finalidade é viabilizar a revitalização dessas

bacias e de outras que apresentem condições críticas de qualidade das águas, além

do desenvolvimento de instrumentos estratégicos de gestão de recursos hídricos.

Em  uma linha  mais  específica  incluindo  a  preservação  de  nascentes,  o  PPAG

apresenta o Programa 109 (associado) - Proteção da Biodiversidade e Unidades de

Conservação -, integrado pela Ação 4564, que tem a finalidade de proteger as áreas

de preservação permanente por meio da indução e proteção de regeneração natural,

do enriquecimento e recuperação de áreas degradadas e da proteção de nascentes.

Essa  ação,  que  visa  ampliar  a  área  nativa  e  recuperar  áreas  degradadas,  está

proposta  em  âmbito  estadual,  com  uma meta  física  anual,  de  2012  a  2015,  de

2.040ha,  correspondente a uma meta financeira de R$3.000.000,00,  para 2012, e

pouco mais para cada ano subsequente. Considerando-se as necessidades urgentes

de recuperação desse recurso hídrico, é de todo justificado que se regionalize essa

ação,  incluindo  a  região  do  Jequitinhonha  para  a  consecução  de  suas  metas.

Sugerimos, como meta para o ano 2012, a recuperação de 300 hectares de suas

áreas marginais, redistribuindo-se, correspondentemente, a meta financeira, motivo

pelo qual apresentamos a emenda abaixo redigida.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao projeto de lei que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.663/2011 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 2.520/2011 anexa.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator -Luiz Henrique - Delvito Alves.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação -

Ação: 4564 - Ampliação das Áreas de Vegetação Nativa e Recuperação de Áreas

Degradadas

Mudança de Regionalização para: Metas por Região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 20.12.2011.

Justificativa: A emenda, ao propor a regionalização com a inclusão da bacia do rio

Jequitinhonha nas metas de recuperação de área degradada, conforme a finalidade

da Ação 4564, considera as necessidades urgentes de recuperação desse importante

curso  d'água,  tanto  no  que  diz  respeito  às  áreas  marginais  de  preservação

permanente quanto às condições em sua bacia.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.666/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.666/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alteração da Ação 4036 - Apoio à Gestão de Recursos Hídricos

- do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012/2015, com o objetivo de

desburocratizar o processo para aquisição de recursos do Fundo de Recuperação,

Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de

Minas Gerais - Fhidro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012/2015 contém, entre seus

programas,  o  nº  113  -  Desenvolvimento  Sustentável  de  Recursos  Hídricos  -,  no

âmbito do qual se encontra a Ação 4036 - Apoio à Gestão dos Recursos Hídricos -,

que  conta,  para  o  ano  de  2012,  com  uma  meta  financeira  de  cerca  de

R$34.529.136,00 para apoio a projetos, tendo como unidade responsável o Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais – Fhidro. A proposta em análise, que pretende a alteração

dessa  ação,  tem  um  viés  na  busca  de  desburocratização  do  processo  para  se

conseguir a liberação de recursos.

O  Fhidro  tem  por  objetivo  dar  suporte  financeiro  a  programas  e  projetos  que

promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos. Os projetos,

ao serem protocolados no Instituto de Gestão das Águas - Igam -, são submetidos à

comissão de análise desse órgão, ao Grupo Coordenador do Fhidro e ao BDMG, no
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caso de projetos  reembolsáveis,  ou  à  Secretaria  de  Estado de Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável – Semad –, no caso de projetos não reembolsáveis.

Entendemos que esse tema diz respeito à política geral de aplicação dos recursos,

sujeita à deliberação do Grupo Coordenador do Fhidro. Nesse sentido, a proposta

pode ser atendida por meio do envio de requerimento a esse grupo e à Semad, que

exerce as funções de gestor e de agente executor do Fhidro, bem como ao Igam, que

funciona como a secretaria executiva desse Fundo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.666/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.666/2011,  apresentada  no  âmbito  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, ao

Instituto  de  Gestão  das  Águas  -  Igam  -  e  ao  Grupo  Coordenador  do  Fundo  de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhidro  -,  solicitando  a  esses  órgãos  atuantes  na

administração do Fhidro gestão no sentido de agilizar os processos de aquisição de

recursos desse Fundo.

Requer, também, seja encaminhada aos destinatários deste requerimento cópia da

justificação abaixo.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

Justificação:  Apresentada  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”,

proposta regional pede a desburocratização do processo com vistas à aquisição de

recursos do Fhidro para ações de melhoria da qualidade e aumento da quantidade de
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água na Bacia do Rio Muriaé, tendo como base a alteração da Ação 4036 - Apoio à

Gestão de Recursos Hídricos - do PPAG 2012-2015 .

Essa  ação,  constante  do  Programa  nº  113  -  Desenvolvimento  Sustentável  de

Recursos Hídricos -, tem uma meta financeira para apoio a projeto, para 2012, no

valor de R$34.529.136,00, sob a responsabilidade do Fhidro. A proposta em análise

tem  um  viés  na  busca  da  desburocratização  do  processo  para  se  conseguir  a

liberação de recursos. Entendemos que esse tema diz respeito à política geral de

aplicação dos recursos, sujeita à deliberação do Grupo Coordenador do Fhidro, para

o qual direcionamos a referida solicitação.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.667/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.667/2011,  que  teve  como  proponente  o

seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, propõe alterar a Ação 1199 - Irriga

Minas  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para

incentivar a irrigação na região do Vale do Jequitinhonha voltada para agricultores

familiares  e  produtores  rurais  que  possuem  propriedades  com  até  seis  módulos

fiscais, por meio da extensão ao período diurno do incentivo concedido na conta de

energia elétrica à irrigação realizada em horário noturno e pela retomada de projetos

de irrigação já existentes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela objetiva estender, para o horário diurno, o desconto concedido

nos  valores  do  consumo  de  energia  elétrica  efetuado  em  horário  noturno  pelos

agricultores familiares e produtores rurais da região do Vale do Jequitinhonha que

possuam propriedades com até seis módulos fiscais e que sejam irrigantes.

No que diz respeito às tarifas de energia elétrica para irrigação, o art. 25 da Lei

Federal nº 10.438, de 2002, garante aos irrigantes e aquicultores descontos na tarifa,

desde  que  a  energia  seja  utilizada  no  período  de  21h30min  às  6  horas.  Essa

disposição é  regulamentada pela  Resolução Aneel  nº  414,  de  2010,  debatida  em
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audiências  públicas  e  consultas  públicas  nos  anos  de 2008  e  2009.  A resolução

garante um desconto de 60 a 90%, dependendo da região do produtor. Em Minas

Gerais,  o  desconto  pode ir  de  67% a 90%.  Além do desconto  para irrigação,  os

empreendimentos  de  maior  porte,  com  demanda  de  tensão  superior  a  2,3kV

(demanda  contratada)  podem  optar  pela  tarifa  horossazonal,  que  é  diferenciada

conforme a hora, dia e mês do consumo, desde que fora do período de pico. Também

cabe  ressaltar  que  tramita,  no  Poder  Legislativo  federal,  o  Projeto  de  Lei  nº

7.063/2010, que pretende ampliar os descontos para irrigantes nos finais de semanas

e feriados, não se restringindo apenas ao período noturno.

No âmbito  do PPAG, a matéria  é tratada pela  Ação 1199 -  Irriga  Minas  -,  cuja

finalidade é expandir  a agricultura irrigada no Estado de forma sustentável,  tendo

como estratégia básica a incorporação de áreas de pastagens degradadas e culturas

de sequeiro e a gestão compartilhada dos recursos hídricos. A Secretaria de Estado

de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  é  a  unidade  orçamentária

responsável pela ação.

A proposição também inclui solicitação de retomada pelo Estado dos projetos de

irrigação  já  existentes,  especificamente  para  o  Vale  do  Jequitinhonha,  e  que  em

Minas são de responsabilidade da Fundação Rural Mineira - Ruralminas.

Como não vislumbramos alterações passíveis de serem feitas na Ação 1199 que

atendessem aos pleitos da proposta de ação legislativa em análise, opinamos pelo

seu  acolhimento  na  forma de  dois  requerimentos.  O  primeiro,  dirigido  à  Agência

Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, solicitando estudos para estender ao horário

diurno o desconto concedido na conta de energia elétrica à irrigação efetivada em

horário  noturno,  de forma a incentivar  a prática  da irrigação entre os  agricultores

familiares  e  produtores  rurais  da  região  do  Vale  do  Jequitinhonha  que  possuam

propriedades  com  até  seis  módulos  fiscais.  O  segundo,  dirigido  à  Ruralminas,

solicitando a retomada dos projetos de irrigação já existentes, especificamente para o

Vale do Jequitinhonha.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.667/2011 na forma dos requerimentos anexos.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Henrique - Delvito Alves.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.667/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e  desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Agência  Nacional  de  Energia

Elétrica - Aneel - solicitando a realização de estudos com vistas a estender, ao horário

diurno,  o  desconto  especial  concedido  na  tarifa  de  energia  elétrica  em  horário

noturno, previsto no art. 25 da Lei Federal nº 10.438, de 2002, regulamentada pelos

arts. 107 a 109 da Resolução Aneel nº 414, de 2010, de forma a incentivar a prática

da irrigação entre os agricultores familiares e produtores rurais da região do Vale do

Jequitinhonha que possuam propriedades com até seis módulos fiscais.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.667/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas  -  solicitando  a  retomada  dos  projetos  de  irrigação  já  existentes,

especificamente para o Vale do Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.668/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.668/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere a implantação do Programa Leite pela Vida nos Municípios da
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Região Central, ampliando a quantidade de leite entregue por produtor de 32 litros

para 60 litros.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva a expansão do Programa Leite pela Vida para os

Municípios da região Central do Estado, bem como a ampliação da quantidade de

leite entregue por produtor, de 32 litros para 60 litros.

O  Programa  Leite  Fome  Zero  “Um  Leite  pela  Vida”  é  desenvolvido  em  Minas

Gerais, em parceria com o governo federal,  como parte de uma política integrada,

com o objetivo de gerar renda e combater  a  desnutrição e a mortalidade infantil.

Nessa  perspectiva,  o  programa  distribui  leite  para  gestantes,  idosos,  nutrizes  e

famílias que possuem crianças de até 6 anos e está focado em ações estruturadoras

para a atividade dos laticínios e cooperativas. Encontram-se na área de abrangência

do programa 193 Municípios da esfera de atuação da Secretaria Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas Gerais -

Sedvan - e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

Idene -, órgãos gestores do programa.

Grande  parte  da  população dos  Vales  do  Jequitinhonha,  Mucuri  e  do  Norte  de

Minas apresenta elevado grau de desnutrição, associado a índices alarmantes de

analfabetismo e de mortalidade infantil. Assim, em vista da necessidade da mudança

deste quadro e por se concentrarem, nesta região, grupos socialmente vulneráveis e

em situação de insegurança alimentar, esta foi a área do Estado selecionada para a

implantação do Programa Leite Fome Zero "Um Leite pela Vida".

O Idene informa que entre as ações em andamento estão a visita aos pontos de

distribuição de leite, a identificação de grupos produtores dentro do programa para

aquisição de tanques de resfriamento, a identificação de novos laticínios dentro do

próprio Município, bem como a realização de análise do leite. O órgão, por meio de

seu “site” na internet, informa, ainda, que o público beneficiário na cadeia produtiva

são os agricultores familiares que produzem até 100 litros de leite por dia, sendo

priorizados os pequenos produtores com produção média/dia inferior a 50 litros.
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No contrato firmado entre a contratada e os produtores de leite do Estado no ano de

2010, foi fixado como critério de seleção dos produtores a priorização daqueles cuja

produção média anual seja de até 30 litros por dia. Não sendo obtida a cota de leite

prevista no contrato,  será priorizada categoria de produtores cuja produção média

anual esteja entre 31 litros e 60 litros. Em última hipótese, não atingida ainda a cota

de leite a ser adquirida, será priorizada a categoria composta dos produtores que

tenham média anual entre 61 litros e 100 litros de leite/dia.

Nesse sentido, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento à Sedvan e ao Idene para que avaliem, no âmbito dos objetivos do

Programa  Leite  pela  Vida,  se  a  capacidade  produtiva  dos  agricultores  familiares

beneficiários está adequada ao critério de seleção dos produtores que têm por base a

sua média anual de produção.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.668/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator -Luiz Henrique - Delvito Alves.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.668/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  Extraordinária  para  o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas Gerais -

Sedvan - e ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

Idene  -,  solicitando sejam realizados  estudos  a  fim  de se  apurar,  no  âmbito  dos

objetivos do Programa Leite pela Vida, se a capacidade produtiva dos agricultores

familiares beneficiários do programa está adequada aos valores de média anual de

produção determinados como critério de seleção dos produtores.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Requerimento do Deputado Tiago Ulisses; aprovação - Questão de ordem - Votação,

em 1º turno,  do Projeto de Lei nº  1.283/2011; requerimento do Deputado Rômulo

Viegas;  deferimento;  votação  do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação;  votação  da

Emenda nº 1; rejeição - Suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 1º turno,

do  Projeto de Lei nº 2.700/2011;  discursos dos Deputados Rogério Correia, André

Quintão e Carlin Moura; suspensão e reabertura da reunião; votação do projeto, salvo

emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questões de

ordem; votação da Emenda nº 1; aprovação; questão de ordem; leitura das Emendas

nºs 2 e 3; questões de ordem; votação das Emendas nºs 2 e 3; rejeição; verificação

de votação; ratificação da rejeição; declaração de voto - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.701/2011; discursos dos Deputados Rogério Correia, Paulo Lamac

e Sávio Souza Cruz; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de

votação;  ratificação  da  aprovação;  votação  das  Emenda  nºs  1  e  2;  aprovação;

votação da Emenda nº 3; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição -

Votação,  em 1º turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.702/2011;  discursos  dos Deputados

Rogério Correia e Sávio Souza Cruz; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;

verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  1;

aprovação; votação da Emenda nº 2; rejeição; verificação de votação; ratificação da

rejeição  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.703/2011;  discursos  dos

Deputados  Rogério  Correia,  André  Quintão,  Sávio  Souza  Cruz  e  Paulo  Lamac;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação; votação das Emendas nºs 1 e 2; questão de ordem; leitura das Emendas

nºs  1  e  2;  votação  das  Emendas  nºs  1  e  2;  aprovação;  verificação  de  votação;
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ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 3; rejeição; verificação de votação;

ratificação da rejeição; declaração de voto; questão de ordem; declarações de voto;

questão de ordem; declarações de voto;  questões de ordem; declaração de voto;

questão de ordem – Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei Complementar nº 22/2011 e os Projetos de Lei nºs 2.391, 2.449, 2.571, 2.617 e

2.661/2011,  por  não  estarem  preenchidos  os  pressupostos  processuais  para  sua

apreciação.  Fez  retirar,  ainda,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011,  que  recebeu

substitutivo na extraordinária realizada hoje, à tarde, e foi devolvido à Comissão de

Fiscalização Financeira, para parecer, e os Projetos de Lei nºs 90, 196, 1.364, 1.583,

1.834, 1.912, 2.249, 2.291, 2.292, 2.353, 2.356, 2.390, 2.442, 2.443, 2.444, 2.446,

2.447, 2.448, 2.452, 2.572, 2.658, 2.659 e 2660/2011, apreciados na extraordinária

realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago Ulisses em que

solicita a inversão da pauta desta reunião de modo que o Projeto de Lei nº 1.283/2011

seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de votação. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O  Deputado  Carlin  Moura  -  Ilustre  Presidente  Dinis  Pinheiro,  enquanto  não

entramos  propriamente  na  pauta  da  votação  de projetos  importantes  desta  noite,

queria,  nesta  oportunidade,  parabenizar  a cidade de Belo Horizonte,  a Capital  de

todos nós, mineiros e mineiras, ou seja, a grande Capital dos mineiros, que hoje, dia

12 de dezembro, completa 114 anos. Esta Capital que mora no coração de todos nós

está  fazendo  aniversário.  Hoje,  Sr.  Presidente,  durante  todo  o  dia,  tivemos  a

oportunidade de acompanhar uma agenda intensa de realizações na nossa Capital.

De forma muito especial, estivemos hoje acompanhando a inauguração do Complexo

Viário José Alencar Gomes da Silva, no cruzamento das Avenidas Antônio Carlos e

Abraão  Caram,  que  contou  com  a  presença  do  Prefeito  Márcio  Lacerda,  do

Governador Antonio Augusto Anastasia e do Sr.  Aldo Rebelo,  Ministro do Esporte.

Esse viaduto teve um custo final de R$52.000.000,00, por meio de uma parceria entre
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os governos federal, estadual e municipal, do Prefeito Márcio Lacerda. Além disso,

uma parceria da UFMG, que cedeu uma parte do seu terreno para diminuir os custos

de construção da obra, importante não só para a Capital dos mineiros mas também

para o Vetor Norte, que dá acesso a diversas cidades, como Santa Luzia e Lagoa

Santa. Esse complexo de viadutos faz também a ligação do nosso grande palco do

esporte mineiro, o Mineirão, que terá um acesso facilitado, assim como o Complexo

Turístico da Pampulha. Após a inauguração dessa importante obra, tivemos também

a oportunidade de acompanhar o Ministro Aldo Rebelo, o Governador e o Prefeito nas

obras  do  Mineirão,  que  realmente  é  um  exemplo  e  está  com as  obras  bastante

avançadas, será um espaço maravilhoso e fantástico, com previsão de inauguração

para o ano que vem. Belo Horizonte dá exemplo de que receberá bem a Copa do

Mundo de 2014, cumprirá o seu papel e fará bonito. Além disso, está se preparando

para  contribuir  com  o  Brasil  para  as  Olimpíadas  de  2016,  promovendo  políticas

públicas para gerar atletas. Sr. Presidente, hoje tivemos também a oportunidade de

comparecer à posse do Sr. Zito Vieira, novo Secretário Municipal de Esporte de Belo

Horizonte, a qual foi bastante concorrida pela manhã, mostrando o vigor da Prefeitura

de Belo Horizonte, que, cada dia mais, quer investir no nosso esporte especializado,

no nosso futebol  de várzea e nos campos de bairros  e periferias.  No dia do seu

aniversário, Belo Horizonte realmente traz boas notícias para todos nós, mineiros, e

de forma muito especial  para os belo-horizontinos.  Belo Horizonte também teve a

oportunidade de abrir hoje a Copa Internacional de Futebol Amador Sub-17, que é

uma  preparação  de  Belo  Horizonte  para  receber  os  diversos  países  na  Copa

Internacional Sub-17. Nós, que seremos, sede da Copa das Confederações de 2013,

preparatórias para a Copa de 2014. Nesta oportunidade, parabenizo o Prefeito Marcio

Lacerda pelo trabalho à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. E, de forma especial,

parabenizo  todos  os  belo-horizontinos  por  essa  belíssima  cidade  que  é  Belo

Horizonte, orgulho de todos nós,  mineiros. Temos o orgulho de essa ser a nossa

Capital, são 114 anos de existência da Capital dos mineiros. Fica aqui, portanto, Sr.

Presidente, nosso registro. Parabenizo a todos que amam Belo Horizonte de coração.

O  Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.283/2011,  do

Deputado Gustavo Valadares, que altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, e dá outras
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providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade com a Emenda

nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela rejeição do

projeto.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rômulo Viegas em

que solicita a retirada de tramitação do Substitutivo nº 1, de sua autoria, ao Projeto de

Lei  nº  1.283/2011.  A Presidência  defere  o  requerimento,  de  conformidade  com  o

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitada.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.283/2011. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Votação, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  2.700/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder

Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  o  Banco  Internacional  para

Reconstruções  e  Desenvolvimento  -  Bird  -,  o  Banco  CreditSuisse  e  a  Agência

Francesa de Desenvolvimento - AFD -, destinados à reestruturação da dívida CRC-

Cemig,  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das

Emendas nºs 2 e 3. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  faço  o  encaminhamento  deste

projeto. Embora o tempo seja curto, tentarei explicar rapidamente os motivos deste

encaminhamento, embora esse projeto merecesse uma discussão mais ampla, que
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não  conseguimos  fazer  durante  o  debate,  até  porque encontra-se  em  regime  de

urgência.  Portanto,  o tempo foi  curto para que ele ficasse em Plenário para  uma

efetiva discussão. Provavelmente, também faremos essa discussão em 2º turno.

Nobres Deputados, nós apresentamos, em nome da Bancada do PT, do PCdoB,

com o respaldo e o aval do PMDB, duas emendas que explicam os nossos receios

em  relação  a  esse  projeto.  A  primeira  emenda  coloca  como  obrigatoriedade,

Deputado  Paulo  Lamac,  uma  auditoria  na  dívida  relativa  à  Cemig,  que  é  de

R$5.400.000.000,00,  feita no governo Eduardo Azeredo. Hoje o Estado negocia o

pagamento dessa dívida, mas, ao fazer essa negociação, ele não explica qual será o

procedimento. Em outras palavras, ao fazer o pagamento, negando-se a aprovar uma

emenda  que  faz  uma auditoria  da  dívida,  estaremos  pagando  por  algo  que  não

conhecemos. Não sabemos que meandros levaram essa dívida com a Cemig crescer

tanto. Por que o Estado tanto deve à Cemig? Esse é o primeiro ponto.

Aliás, já existe na Assembleia uma comissão da dívida, que discutiu o problema da

Cemig, dessa dívida de R$5.400.000.000,00, mas até hoje não se esclareceu, por

meio de uma auditoria, que dívida é essa. Portanto, a nossa emenda permite que,

caso haja o pagamento, ele só irá para a Cemig após a realização de auditoria da

dívida. Essa é uma primeira emenda importante, que não foi acatada na Comissão.

A segunda emenda, Presidente, igualmente importante, estabelece que a Cemig

deverá dizer o que vai fazer com esse recurso e com esse empréstimo. O que fará a

Cemig com o recurso desse empréstimo? A emenda estabelece, muito claramente,

que o recurso tem de ser usado na manutenção da rede e na contratação de pessoal

para ampliar e melhorar as condições da Cemig, cuja rede está um cai-cai danado.

Mas do jeito que a coisa está, Deputado André Quintão, sabemos que grande parte

desse  recurso  cairá  nas  mãos  dos  acionistas,  notadamente  a  Andrade Gutierrez,

recém-acionista de um grande recurso. Recentemente, a Andrade Gutierrez passou a

ser sócia minoritária, mas, na prática, ela tem o controle da Cemig. Da forma como

esse empréstimo está  sendo conduzido,  servirá  mais  aos  dividendos  da Andrade

Gutierrez que para melhorar a Cemig. Não temos garantia nenhuma de que o recurso

irá para a manutenção das redes, para não acontecer o que vimos em Bandeira do

Sul, e para melhorar a fiação na região metropolitana, uma vez que a energia cai a
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toda hora, a qualquer chuva ou qualquer vento. Não há um direcionamento desse

recurso que será pago à Cemig para a melhoria da nossa empresa energética de

Minas Gerais.

Encaminho contra à aprovação desse projeto em razão desses dois argumentos

básicos. Não há a garantia da implementação do recurso para a melhoria da Cemig,

nem uma auditoria da dívida que nos dê a segurança de que o Estado está pagando

por algo que realmente deve. Aliás, isso deveria ser feito a partir da Comissão que

estuda a questão da dívida nesta Casa. Esses são os argumentos centrais para o

nosso encaminhamento contra. Além disso, esse empréstimo somado aos outros que

virão  totalizam  R$7.000.000.000,00  de  dívida.  Uma  dívida  que  o  governo  está

dizendo ser impagável. Se o governo está com uma dívida impagável,  como fazer

outra para inteirar R$7.000.000.000,00, que representa aproximadamente 10% da tal

dívida aqui mencionada?

Voltarei ao assunto do endividamento do Estado no momento da discussão dos

outros projetos. No caso da Cemig, se não amarrarmos essas duas preocupações por

meio  dessas  emendas,  devemos  votar  contrariamente,  porque  não  estaremos

fazendo um bem para a nossa Cemig. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, hoje à tarde tive oportunidade de fazer

aqui encaminhamentos, com a devida licença do Líder do Governo, Deputado Luiz

Humberto, favoravelmente a três projetos do governo, do Fundo de Erradicação da

Miséria - FEM -, do projeto de redução, em alguns casos, de alíquotas e, em outros,

de  ampliação  para  o  FEM,  produtos  supérfluos,  e  também  fiz  encaminhamento

favorável ao PMDI. Subo agora para reiterar as palavras do nosso Líder, Deputado

Rogério  Correia.  E  vou  fazê-lo  em  bloco,  porque  os  argumentos  válidos  para  o

primeiro projeto de empréstimo se inserem em uma avaliação que temos do conjunto

das solicitações de empréstimo. Até entendemos que faz parte da dinâmica de gestão

o poder público contrair empréstimos em condições favoráveis. Muitas vezes você

tem prazo de carência, muitas vezes você tem uma forma de renegociação de uma

dívida  que  está  com  juros  mais  altos,  como  é  o  caso  desse  projeto.  São
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oportunidades que o poder público tem de ampliar sua margem para investimentos

em período de orçamentos limitados. O que nos incomoda nesses projetos, nessas

autorizações  de  empréstimos,  é  que  a  aplicação  desses  recursos  está  muito

genérica, muito vaga em todos eles. Quando o governo contrai um empréstimo e o

vincula a uma determinada aplicação, você tem como acompanhar e justificar, lá na

frente,  quando  a  sociedade  cobrar  por  que  a  Assembleia  autorizou  aquele

empréstimo.  Você consegue explicar  que foi  para  isso,  que foi  para  aquilo.  Mas,

quando  você  dá  uma  autorização  sem  uma  destinação  específica  e  clara,  o

empréstimo pode se tornar uma forma de ampliar o estoque da dívida do Estado. E o

próprio Estado já reconhece que é uma dívida que contribui para o estrangulamento

da sua própria capacidade de investimento.

No caso da Cemig, por exemplo - falo até como cidadão -, espanta-me essa política

de crescimento, de compra de participação em outros Estados, quando o cidadão se

vê às voltas com problemas cotidianos. Há essa terceirização desenfreada que leva

precocemente  a  vida  de  trabalhadores  da  Cemig,  que  estão  sem  as  devidas

proteções trabalhistas; há sucessivas quedas de energia, prejudicando atendimento

em  serviços  importantes  como os  de  hospitais,  por  exemplo;  há  acidentes  como

aquele que ocorreu no Sul de Minas, o qual até hoje foi nebulosamente explicado, ou

não  explicado.  Apresentamos  essas  emendas  até  para  não  dizerem  que o  PT é

radical, que está contra os empréstimos. Não, é questão de coerência. Temos uma

comissão  aqui,  da  Assembleia,  tratando  da  dívida  do  Estado  com  a  União.

Apresentamos uma emenda para termos uma clareza maior da formatação da dívida

do Estado com a Cemig e uma outra emenda que aplica boa parte desses recursos

na prestação de serviços ao cidadão de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  fazemos  essas  observações  nesses  projetos,  assim  como  nos

demais projetos  junto ao BID, junto ao BNDES. Mais  uma vez,  vemos o governo

federal contribuindo e ajudando Minas Gerais. E também junto ao banco japonês. São

justificativas  muito  genéricas.  Em  que  pese  aparentemente  os  recursos  estarem

sendo contraídos em condições adequadas, sem uma destinação específica e um

controle social,  consideramos que é inadequado aumentar ou ampliar  a dívida do

Estado. Até porque hoje, à tarde, eu disse aqui que o próprio governo do Estado, no
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Projeto  de  Lei  nº  2.447,  envia  uma  emenda  que  diminuirá  a  arrecadação  em

R$20.000.000,00 de recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Miséria. Talvez

o problema e a solução não sejam apenas contrair novos empréstimos, mas ter uma

política tributária socialmente mais justa em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, em nome do PCdoB - Deputados Carlin

Moura e Celinho do Sinttrocel -, farei um encaminhamento um pouco diferenciado do

feito  pelo PT. Sem dúvida alguma, somos favoráveis às emendas apresentadas e

votaremos a favor delas. Porém também votaremos favoravelmente, em relação ao

mérito,  aos  empréstimos.  Por  que  razão?  Vejamos  o  caso  da  Cemig.  Estamos

votando a autorização para a realização de uma operação de crédito que permitirá a

troca  de  uma dívida  por  outra.  No  caso  da  Cemig,  trocaremos  uma dívida  hoje

corrigida  pelo  IGP-DI,  mais  juros  de  8,18%,  por  outra  dívida  em condições  mais

favoráveis, o que é de interesse público. Nesse sentido o PCdoB não poderia deixar

de votar favoravelmente à contração do empréstimo em substituição da dívida. O fato

de  votarmos  a  autorização  do  empréstimo  não  significa  que  acabe  o  objeto  da

Comissão da Dívida, da qual fazemos parte, eu e os Deputados Mourão e Adelmo.

Iremos continuar investigando,  acompanhando,  fiscalizando, pois é o nosso papel.

Para  os  interesses  públicos  de  Minas  Gerais,  é  interessante  sim  a  operação  de

crédito.  A fiscalização,  o  controle,  o  papel  social  da  Cemig  são  temas  de  outra

discussão, que não se misturam com o empréstimo.

Da mesma forma, Sr.  Presidente, sobre os demais empréstimos, e aproveitando

para  fazer  encaminhamento  favorável,  precisamos  entender  a  situação

macroeconômica do Brasil:  temos uma reserva de mais de R$350.000.000.000,00,

nossa dívida externa está praticamente zerada e estamos rolando uma dívida interna

com juros altíssimos. Entretanto, o capital que vem de fora em função desse contexto

está  em melhores condições.  Logo,  é  justo que o Estado também possa usufruir

desses benefícios. Diga-se de passagem, empréstimos e operações de crédito todos

autorizados pelo Banco Central  e  pela Comissão de Política Nacional  do governo

federal,  com controle  do  Ministério  da  Fazenda.  O  Estado  de Minas  Gerais  está
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contraindo esse empréstimo porque houve permissão de nossa autoridade maior, que

é o Banco Central e o Ministério da Fazenda.

Então,  nesse sentido,  Sr.  Presidente,  somos favoráveis  a autorizar  o  Estado de

Minas Gerais a realizar essa operação de crédito, que, em nossa leitura, é favorável

aos interesses de Minas Gerais.  A Bancada do PCdoB diverge pontualmente  das

Bancadas do PT e do PMDB, especificamente nesse item. No que diz respeito às

emendas, à auditoria da dívida, de saber o valor da dívida, sobre os beneficiados por

ela, também somos favoráveis. Não temos nada contra a transparência e o controle

público. Votamos favoravelmente à operação de crédito, porque nesse momento ela é

mais vantajosa para o Estado de Minas Gerais e tem, portanto, o nosso aval. Esse,

portanto, é o encaminhamento dos Deputados do PCdoB nesta Casa.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.700/2011, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Peço verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Carlin Moura - Pela ordem, Sr. Presidente. Para retificar o meu voto.

Voto “sim”.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
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O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Juninho Araújo - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Adalclever  Lopes -  Só para  registrar  o  meu voto,  que é  “não”,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 Deputados. Votaram “não”

10 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas.

Questões de Ordem

O Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  só para  deixar  bem  orientada  essa

questão.  Os  Deputados  que  chegaram  depois,  declarando  voto,  não  votaram.

Estamos fazendo verificação de votação. Se não votaram, não poderiam ter os votos

computados. Estou alertando para isso, porque...

O Sr. Presidente - Não fizeram nenhuma declaração de voto. Procederam, naquele

momento, ao voto.

O Deputado Antônio Júlio - Estamos fazendo a verificação, e eles não votaram.

O Sr. Presidente - Estavam votando na segunda chamada.

O Deputado Antônio Júlio - Estávamos fazendo a verificação da votação.

O Sr. Presidente - É permitido. É facultado votar na segunda chamada, Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, rapidamente queria declarar o voto,

porque tive muito pouco tempo, inclusive para discutir  algumas questões que não

ficaram claras. Como teremos a votação de novos empréstimos, gostaria de chamar a

atenção, ao fazer a declaração de voto, para alguns pontos em relação à Cemig. O

que aprovamos, com o voto contrário do PT e também do PMDB, e faço questão de

dizer que foi contra, é porque não tivemos por parte da Cemig nenhum planejamento

da  utilização  desse  recurso.  Então,  a  Cemig  terá  um  adiantamento  grande,  um

pagamento em torno de R$4.000.000.000,00, e a empresa não se dignou a fazer

nenhum  planejamento  de  como  esse  dinheiro  será  aplicado.  Não  há  satisfação

nenhuma que a Cemig dê à sociedade nem a esta Casa Legislativa. Portanto, não

sabemos como será a aplicação desse dinheiro.

Cito um exemplo que diz respeito à manutenção da rede. A Cemig, todas as vezes
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em que vem a esta Casa, diz que a manutenção da rede é uma beleza, que não há

de se fazer reparos, que a rede elétrica no subterrâneo vai bem, que a rede elétrica

no Estado de Minas Gerais não tem problemas, que não é preciso contratar pessoal.

Enfim, ela faz um discurso, todas as vezes que vem aqui, como se vivêssemos diante

de uma central elétrica, de uma empresa que está dando conta daquelas questões

em que precisa, de fato, atender melhor a sociedade. Não fez e não agiu assim. No

empréstimo, também não sabemos onde ela fará o investimento. Uma coisa é certa:

grande parte desse recurso que o Estado pagará à Cemig irá para o dividendo das

empresas no pagamento da Andrade Gutierrez. Então ela, que entrou na Cemig há

pouco tempo, Deputado Luiz Henrique, terá um percentual enorme desse empréstimo

para pagamento de dividendos.  Procurei  fazer  esse esclarecimento  ao  Presidente

Djalma, quando discuti com ele a retirada do processo. Aliás, queria comunicar aos

demais  Deputados  que  foi  feita  a  retirada  do  processo  contra  o  Jairo  Nogueira,

coordenador do Sindieletro, e o sindicato, por terem declarado nesta Assembleia que

a manutenção da rede pela Cemig estava péssima, por isso havia queda de energia.

O  Djalma,  por  meio  do  esforço  do  Governador  Anastasia,  retirou  essa  ação  da

Justiça.  Ainda bem. O Estado cumpriu  o que estávamos reclamando há bastante

tempo.  Foi  um  ato  autoritário.  Em  conversa  com  o  Presidente  Djalma  Morais,

perguntei-lhe  se  esse  recurso  seria  utilizado  também  para  o  pagamento  de

dividendos. Ele confirmou que sim. Fez o cálculo, mas não me lembro do valor. Era

um  valor  alto,  que  agora  vai  para  a  Andrade  Gutierrez  e  outras  empresas.  Os

dividendos são assim distribuídos. Como a dívida foi feita lá atrás, cresceu durante

todo esse período, e a Andrade Gutierrez não participou do crescimento da empresa,

não seria justo que recebesse esse recurso. Sr. Presidente, isso é um negócio da

China para a Andrade Gutierrez. Ela agora vai receber parte dos dividendos, por meio

do pagamento de uma dívida feita lá atrás, sem ter ajudado em nada a construir essa

empresa.  Pelo  menos  tinha  de  ser  estipulado  um  mínimo  necessário  para  o

investimento, nas questões que consideramos fundamentais, como a manutenção da

rede pela Cemig, o que não foi feito. Aprovar dessa forma significa um cheque em

branco.  Faço  nessa  minha  declaração  de  voto  um  pedido  aos  Deputados.  Que

possamos,  no  2º  turno,  quem  sabe,  apreciar  novamente  as  emendas  aqui
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apresentadas.  Aliás,  me desculpem,  serão votadas  agora,  no  1º  turno.  Peço aos

Deputados que, ao votarem, pensem nisso. Vamos fazer pelo menos uma restrição à

Cemig. Conto com o voto do PCdoB, sempre combativo, para nos ajudar a estipular

condições  para  a  Cemig  aplicar  esses  recursos  notadamente  na  fiação,  na

manutenção,  na  melhoria  dos  serviços  para  a  nossa  população.  Sr.  Presidente,

termino dizendo que várias partes da cidade encontram-se sem luz, por causa da

chuva, que não foi tão forte, o que prova que a Cemig não faz os investimentos que

devem ser feitos. Presidente, essa é a minha declaração de voto.

O Deputado Vanderlei Miranda - Presidente, não quero provocar ciúmes nos meus

amigos, principalmente no Deputado Alencar.  Quero dizer  que votei  “sim” e ainda

fazer uma ressalva. O Bloco PT, PMDB e PCdoB foi desfeito há alguns meses. Com

todo o  respeito  aos  colegas do PT,  vez ou  outra  tenho ouvido  manifestações  de

colegas que têm incluído o PMDB nas decisões de voto da Casa e considerado o

partido ainda como participante desse bloco. Gostaria de dizer que o meu voto foi

“sim”  e  de  pedir  ao  Deputado  Antônio  Júlio,  meu  Líder,  para  conduzir  esse

comportamento, porque, de certa forma, não é possível admitir que se fale em nome

da bancada. Pertenço ao PMDB, mas não existe mais esse bloco, que votava de

forma coesa, como deve se portar qualquer bloco. Às vezes o PMDB é citado, dando

a impressão de que se vota em bloco. Gostaria que o meu voto fosse considerado o

da minha posição nesta Casa, ou seja, independente, desde o desfazimento desse

bloco. Era só para justificar e deixar aqui esse meu pedido para que não se confunda,

principalmente no momento da votação, a posição da Bancada do PMDB nesta Casa.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Gostaria  que  as  outras  emendas  fossem  lidas,

porque quero encaminhá-las.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura das Emendas nºs 2 e 3.

O Sr. Secretário (Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê as Emendas nºs 2 e 3, que foram
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publicadas na edição do dia 13/12/2011.)

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, quero falar rapidamente para explicar e

encaminhar favoravelmente as duas emendas. A primeira delas solicita uma auditoria

na dívida. Não tivemos conhecimento e não nos foram dadas informações, com o

devido  prazo,  para  estudarmos  a  origem  e  a  evolução  dessa  dívida,  até  para

sabermos se, de fato, o Estado deve pagá-la. Esse é o primeiro ponto. A segunda

emenda diz respeito à utilização desses recursos pela Cemig. Na verdade, como eu

disse, a Cemig não explica em momento algum - isso para quem lê o projeto -, e nem

o governo do Estado impõe a ela alguma condição para que esse recurso seja mais

bem aproveitado pelo povo de Minas Gerais, por meio da melhoria dos serviços, para

garantir  uma  melhor  qualidade  da  Cemig  no  fornecimento  de  energia  elétrica  no

nosso Estado.

Não  é  segredo  para  ninguém,  embora  a  Cemig  não  goste  de  ouvir  isso  -  até

processar sindicalista, ela processa, e temos de fazer um verdadeiro movimento para

que seja retirado processo contra sindicalista -, mas aqui, em Minas, quando chove,

acaba a luz. A energia não é a melhor do mundo ou do Brasil, como se diz. É uma

energia cara.

Deputado Paulo Guedes, o que temos visto é que, ao receber um recurso bastante

volumoso, de 4 bilhões, como esse que o Estado pagará, e se endividará para pagar,

grande parte dele irá para a Andrade Gutierrez, e não para a melhoria do atendimento

a nossa população, sob o ponto de vista da rede elétrica. Hoje mesmo a Deputada

Liza Prado fez comigo e com a Comissão de Minas e Energia uma visita em Belo

Horizonte para verificar as condições da rede, e o que vimos foi uma calamidade,

uma  vergonha:  postes  quebrados;  sacos  de  cimento  e  areia  para  gambiarras

substituindo  equipamentos;  equipamentos  técnicos  desatualizados,  obsoletos.  A

Deputada Liza Prado está aqui me falando a sequência do que vimos obsoleto.

Então,  na  verdade,  esse  é  o  quadro.  Como  disseram  os  sindicalistas,  a  rede

subterrânea, que é mais nova, encontra-se como uma verdadeira bomba sobre a qual

andamos no centro de Belo Horizonte. Não há planejamento de custeio. Apresentei

um  requerimento  na  Comissão  de  Minas  e  Energia,  que  veio  a  Plenário  e  foi
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aprovado, solicitando à Cemig um estudo de quais vilas e favelas ainda não têm rede

própria  em  boas  condições.  Até  hoje  isso  não  foi  disponibilizado.  Estivemos  no

Barreiro durante a visita, e é impressionante a quantidade de fios existentes de um

lado e de outro. É cheio de gatos, porque não há rede da Cemig naquela vila, no

Barreiro.  O  que  queremos  com  essa  emenda  que  apresentamos?  Que  a  Cemig

destine parte desse recurso para a manutenção da rede, e não para os dividendos da

Andrade Gutierrez. Aprovando essa emenda, daremos condições de a Cemig obter

recursos para melhorar o atendimento à população. Então peço aos Deputados para

votarem  favoravelmente,  para  impor  à  Cemig  uma  obrigação.  Todos  reclamam,

telefonam  para  as  rádios  para  reclamar  que  a  luz  caiu,  que  a  Cemig  não  está

funcionando  adequadamente,  essas  são  reclamações  que  sempre  ouvimos  do

contribuinte. É hora de dizermos que, tudo bem, o Estado pagará esse recurso, mas

ele irá fundamentalmente para a manutenção da rede e ampliação de pessoal efetivo,

ao invés dos terceirizados. Enfim, a emenda é uma exigência a mais para a Cemig, e

vale a pena a Assembleia Legislativa aprová-la. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Presidente, o que o Deputado Rogério Correia

fala aqui é muito sério.  Ficamos falando e falando. Somos base do governo, mas

dizer que a energia da Cemig é a melhor e a mais barata do Brasil é só fantasia, Sr.

Presidente. Estive por duas horas no trânsito, tentando chegar aqui. Pude constatar

os  apagões  existentes  em  Belo  Horizonte.  Os  prédios  que  estão  acesos,  Sr.

Presidente,  é porque têm gerador.  A Cemig  não  faz  caso de  Belo  Horizonte.  No

aniversário de Belo Horizonte, São Pedro manda essa chuva de presente e a Cemig

faz  tudo,  apaga  tudo,  para  ver  se  há  alguém  para  soprar  uma  vela  hoje,

comemorando  o  aniversário  da  cidade.  A  Cemig  tem  de  levar  as  coisas  com

seriedade. Não adianta. E falo isso como base de governo. E tenho certeza de que os

Deputados desta Casa entendem e sabem do que estou falando. Belo Horizonte está

um caos. A luz da Cemig é a pior do Brasil. É a luz que mais apaga. Então, como o

pessoal  da  Oposição  fala,  temos  de  dizer  ao  Djalma:  “Djalma,  nós  não  vamos

aguentar mais. Nós não podemos aguentar”. Se viajarmos por todo o Brasil, veremos

que isso não acontece. Isso só acontece aqui, em Belo Horizonte. Se viajarmos por

todo o mundo, veremos que há tecnologia de fibra ótica, tecnologia de transmissão,
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que a tecnologia LED resolve.  Há cidades como Milão,  Sr.  Presidente,  em que a

energia  é  100% até  as  duas  horas  da  manhã,  depois  é  que vai  caindo,  que  há

economia. Isso tem de ser feito aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Se a Cemig não

investir,  vamos ficar  igual  a  Cuba,  com aquela  luzinha fraquinha durante  a  noite,

quando ninguém conseguirá ver nada. Está acontecendo isso em Belo Horizonte, é a

luz da Cemig, do meu governo que faz isso aqui. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  as  Emendas  nºs  2  e  3.  As  Deputadas  e  os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram  sua  presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 39 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição das Emendas nºs 2 e 3. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.700/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Paulo Guedes -  Sr.  Presidente,  primeiro gostaria  de dizer  que nós

votamos contrariamente ao projeto pelos argumentos já ditos aqui pelo nosso Líder,

Deputado  Rogério  Correia.  Mas,  como  o  projeto  foi  aprovado,  espero  que  parte

desses recursos seja realmente utilizado na modernização, como disse um Deputado

da  base  de  governo,  Alencar  da  Silveira  Jr..  Se  isso  está  ocorrendo  em  Belo

Horizonte, no interior ocorre de forma ainda mais intensa. Aqui, ocorre quando há

tempestade; lá, basta ventar, basta fechar o tempo, que já falta energia em todos os

lugares.  Quero  aproveitar  e  fazer  um  apelo  ao  Presidente  da  Cemig,  uma

reivindicação antiga: eletricidade nas ilhas do São Francisco, beneficiando mais de 3

mil famílias. A Cemig, em vez de fornecer a energia por modo convencional, instalou
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placas solares, que nunca funcionaram. Não se acende uma lâmpada!  O governo

federal pagou mais de R$13.000,00 por cada placa, que nunca funcionou. Há muito

tempo, temos denunciado isso, sem falar que a maioria das placas já foi furtada. Para

o  pessoal  que está  na  ilha,  não há confiabilidade alguma no funcionamento  das

placas.  Como não há energia,  as  pessoas têm de dormir  na  cidade.  Querem ter

televisão, rádio e geladeira, mas nenhuma lâmpada se pode acender. Então a opção

é voltar e dormir na cidade. Por esse motivo fazemos um apelo. Diante do montante

que a Cemig receberá, trata-se de recurso insignificante o destinado a atender a essa

solicitação dos moradores das ilhas do Rio São Francisco, de Pirapora até Manga,

onde há mais de 3 mil usuários sem energia, que passam por dificuldade e ainda

estão no século passado,  na base do candeeiro,  sem poderem usufruir  televisão,

rádio, geladeira e ferro elétrico. Essa é a nossa solicitação e esse é o nosso apelo.

O  Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.701/2011,  do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito

junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº

1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, que

apresenta.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº 3. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, farei o encaminhamento de votação

desse projeto, aproveitando as emendas - aliás, já faço o encaminhamento de uma

emenda que apresentamos. Quanto ao projeto, o governo solicita um empréstimo de

US$700.000.000,00 ao Banco Interamericano  de Desenvolvimento  -  BID -,  o  que

equivale aproximadamente a R$1.200.000.000,00. O nosso primeiro questionamento,

ao qual não obtivemos resposta do governo, é que não há informação sobre onde

esse recurso, de fato, será efetivamente gasto e sobre quais  investimentos serão

feitos.  O  projeto  é  extremamente  genérico.  Ele  diz  que  esses  recursos  serão

utilizados no Minas Logística, que, aliás, é um projeto amplíssimo do governo sobre

qualquer questão de estrada e rodovia. Não há nada que indique onde será utilizado.
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Vejam bem que são recursos bastante expressivos. Por exemplo, quando votamos

o Orçamento do Estado, já o votamos com uma informação mais clara sobre onde

será  feito  esse investimento.  No  caso desse empréstimo,  não,  porque o  governo

simplesmente o lançará no projeto Minas Logística. Quais são as prioridades desse

projeto? Isso foi discutido com os Deputados? O que os Deputados e as Deputadas

pensam disso? Há necessidade, nas suas bases, de esse recurso ser aplicado? De

que forma? Nada foi absolutamente discutido. Isso é um “cheque em branco” para o

governo.  Ele aplicará R$1.200.000.000,00 no projeto Minas Logística e,  Deputado

Sargento Rodrigues, vagamente na segurança pública. Não dizem em que setor da

segurança pública. Quais são as demandas? Por exemplo, foi discutido na Comissão

de Segurança Pública o valor que irá para essa área? Quais são as demandas e

precariedades que temos na segurança pública? Esse valor irá para as cadeias, a

melhoria  de  pessoal  e  a  qualificação técnica?  Não há  nada.  Ele  simplesmente  é

colocado em segurança pública sem que o governo discuta com a Assembleia uma

realização,  por  meio desse recurso,  de  melhoria nessas duas  condições,  seja no

projeto Minas Logística, seja no de segurança pública. O correto era o governo nos

apresentar,  mesmo  que  de  forma  mais  ampla,  onde  seriam  feitos  esses  gastos.

Assim,  a  Assembleia  Legislativa  poderia  ser  participante  também,  por  meio  da

experiência dos 77 Deputados, que andam por Minas Gerais e poderiam ajudar o

governo no empréstimo – aliás, digo governo, mas nesse caso nem é o governo, e

sim o Estado.

Esse é o primeiro ponto. Não sabemos como o governo aplicará esses recursos.

O segundo ponto é tão grave quanto o primeiro. Aqui não há nenhuma informação

sobre  juros  e  encargos.  Não sabemos quanto  será  pago de juros  para  o BID.  O

projeto não diz isso. Solicitamos essa informação para aprovar o projeto. Depois o

governo dirá que são juros impagáveis, como fez no outro projeto, na dívida com a

União,  feita pelo Azeredo, pelo Senador Aécio Neves, que na época era Líder do

Governo, e pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, eu não estava

aqui, mas a Bancada do PT votou contra, assim como o PMDB, exatamente com o

argumento de que essa dívida se tornaria impagável. E de fato se tornou. Essa outra

que será votada aqui não diz nada sobre juros nem sobre encargos. Não há nenhuma
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dica de quanto será. Depois de 30 anos, se tornará outra dívida impagável. A maioria

de nós já não estará aqui, mas provavelmente os Deputados estarão aqui discutindo

que foi feita uma dívida impagável, que na época ninguém sabia quanto se pagaria de

juros e de encargos.

Esses são os dois problemas que apontamos. Não houve, por parte do governo,

nenhum  apontamento  que  esclarecesse  a  situação.  Voto  contra,  Deputado Carlin

Moura, porque não há explicação do governo sobre qual valor pagaremos por juros e

encargos,  nem  informação  sobre  como  será  feita  a  aplicação  desses  recursos.

Vagamente se diz: projeto Minas Logística e recursos para segurança pública. Era

preciso  detalhar  isso  para  que  pudéssemos  aprovar  R$1.200.000.000,00  para  o

governo. Será feita uma dívida grande com o BID, sobre a qual não temos nenhuma

explicação real do governo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Lamac.

O Deputado Paulo Lamac - Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite aos nossos

colegas, boa noite a todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, preocupa-nos o Projeto nº 2.701, de 2011, da mesma forma como os

outros projetos que versam sobre empréstimos e que estão sendo apreciados nesta

Casa. Todos nós, brasileiros, conhecemos bem o que é gastar aquilo que não temos.

Isso é muito complexo. Sabemos como é o peso de viver endividado. As dívidas do

Estado,  e  a  situação  econômica  vivenciada  pelo  Estado  são  objeto  de  grande

preocupação para todos nós.  Em que pese a nossa bancada ter  votado contra o

projeto de empréstimo para fazer o pagamento da dívida do Estado com a Cemig,

entendemos a motivação do governo, mas não foge à lógica do perdulário, que é

pegar um empréstimo para pagar uma dívida que já está feita. E entra-se num círculo

vicioso.  Isso  nos  preocupa.  Esclareço  à  população  de  Minas  Gerais  que  nos

preocupa a dependência do Estado de Minas Gerais em buscar empréstimos para

sobreviver. Isso é altamente preocupante. Esclarecemos que estamos analisando os

empréstimos. Em relação ao empréstimo da Cemig, entendemos que tem o objetivo

de rolar a dívida. “Pagarei o que devo e pagarei menos juros”, essa foi a justificativa

apresentada. Mas, além disso, estamos falando de empréstimos novos, de um novo



2572
____________________________________________________________________________

endividamento, somados os projetos que estamos analisando nesta noite, de mais de

R$3.000.000.000,00,  uma  dívida  nova  que  está  sendo  contraída  pelo  Estado  de

Minas Gerais. O Governador teve de pedir à Presidenta Dilma Rousseff autorização

para ampliar o limite de endividamento do Estado, porque essas dívidas que estão

sendo  contraídas  com  bancos  internacionais  têm  a  garantia  do  governo  federal,

conforme está posto nos projetos de lei. O garantidor do Estado de Minas Gerais é o

governo federal. O Governador Anastasia teve de pedir à Presidenta que concedesse

essa garantia ao Estado. O Brasil, mais uma vez, não falta a Minas Gerais.

Então,  se  Minas,  neste  momento  difícil  da  sua  economia,  precisa  buscar

empréstimos externos para se socorrer e garantir seus investimentos, é o governo

federal  o  seu  garantidor,  possibilitando  alívio  a  nosso  Estado.  Isso  é  muito

preocupante, já que a arrecadação do Estado vem diminuindo. Todos sabemos disso.

Além do mais, o Estado vem aumentando a dívida em R$3.000.000.000,00, sendo a

nossa dívida da ordem de R$70.000.000.000,00. Vejam bem: quase 5% do valor que

devemos.  Mas,  ainda assim,  contraímos essa dívida  nova.  Não  estou falando da

rolagem da dívida da Cemig, mas de novas dívidas que estão sendo aprovadas nesta

noite por esta Casa.

É  preocupante.  A orientação  da  bancada  é  votar  contra,  porque  amanhã  não

queremos  carregar  o  fardo  de  ter  sido  corresponsáveis  por  esse  nível  de

endividamento. O Brasil quita a sua dívida externa, dita impagável até pouco tempo

atrás. Aliás,  os  tucanos gostam muito de falar  sobre dívidas impagáveis.  A dívida

externa do  Brasil  era  posta  como impagável,  e  agora  estamos aqui,  nesta  noite,

aumentando ainda mais a nossa dívida, até com bancos estrangeiros. No momento

em que o Brasil já não tem dívida externa ou tem recursos para pagá-la, Minas amplia

a sua dívida externa, já considerada impagável. Amanhã, ela será mais impagável

ainda. Que isso fique claro para todos os mineiros. O PT não está de acordo e não

compactua com essa situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, o meu encaminhamento tem o

mesmo  teor  das  palavras  dos  meus  antecessores  nesse  processo  de  votação.
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Vivemos  um  momento  em  que  esta  Casa  fez  constituir  a  Comissão  Especial  da

Dívida Pública. A gênese, o estopim da constituição dessa Comissão, foi a declaração

do ex-Governador Aécio Neves de que Minas tem uma dívida impagável. Esse foi o

termo usado.

Hoje o Estado já deve em torno de R$71.000.000.000,00, embora a dívida que ele

tenha  herdado  girasse  em  torno  dos  R$20.000.000.000,00.  Ficamos  um  pouco

surpresos com o “marketing” conduzido pela irmã do ex-Governador Andrea Neves,

nossa Goebbels  das  Alterosas,  a  respeito  do  PIB da  China,  do  déficit  zero  e do

choque de gestão. Apesar de tudo isso, a dívida explodiu. Tínhamos o déficit zero, e a

nossa dívida mais que triplicou. E agora, a toque de caixa, o governo envia a esta

Casa  projetos  pedindo  autorização  para  contrair  mais  dívidas.  É  uma

irresponsabilidade  para  quem  anuncia  ter  uma  dívida  impagável  querer  mais

empréstimos.

A respeito da dívida da Cemig, se é verdade que os juros a serem pagos serão

menores, não podemos deixar de levar em consideração quem cobre esses juros de

8,18%, além da correção, portanto uma taxa de juros maior que aquela que se paga

ao governo federal e que é considerada abusiva por setores governistas. O acionista

majoritário da Cemig ainda é o Estado, e ela cobra do próprio Estado juros superiores

àqueles que são cobrados no acordo firmado na dívida consolidada com a União,

entre  Fernando  Henrique  Cardoso  e  Eduardo  Azeredo,  como  disse  o  Deputado

Rogério Correia.

É  preciso  considerarmos  que,  quando  se  faz  um  empréstimo  em  moeda

estrangeira, ainda que os juros sejam menores, agregamos o risco cambial. Isso não

está aquilatado em lugar nenhum. Se houver uma desvalorização do real, essa dívida

pode  ficar  mais  cara  que  uma  dívida  em  moeda  nacional,  ainda  que  com  juros

maiores. E agora houve uma solicitação de autorização para se constituir um novo

empréstimo, além da dívida impagável que o Estado já possui, de acordo com o ex-

Governador e com o atual Governador, sem que se diga o valor dos juros a serem

pagos  e  o  que  será  feito  com  o  dinheiro.  A consequência  disso  é  que  amanhã

ouviremos aqui que não há dinheiro para pagar o servidor, o piso dos professores, a

Polícia Militar e recursos para custeio. E tudo isso se faz a toque de caixa.
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Esse  projeto  começou  a  tramitar  na  Casa  há  poucos  dias,  sem  passar  pela

Comissão  de  Segurança,  quando  se  diz  que  os  recursos  serão  usados  para  a

segurança, e também pelas comissões ligadas à infraestrutura, quando se diz que o

recurso também será usado pela logística.

Esta Casa, mais uma vez, de forma subserviente e subalterna, coloca em votação,

a toque de caixa e de urgência, tudo o que seu amo mandar: faremos sim, senhor.

Isso desqualifica esta Casa, isso desmoraliza este Poder, isso rebaixa esta instituição

apenas àquilo  em que ela se transformou nos últimos tempos,  em uma instância

meramente homologativa da vontade do Executivo. Não se permite sequer analisar

os  projetos.  Esse  projeto,  repito,  tramita  aqui  há  poucos  dias.  O  número  dele  é

revelador: 2.701/2011. Ele deve ter entrado neste mês ou na segunda quinzena do

mês  passado.  E  não passa,  porque  vem  com regime de urgência.  E  a  base  do

governo, sempre no “sim, senhor” e “amém”, vai permitir, mais uma vez, que a Minas

que se anunciou de déficit zero, de PIB da China, de choque de gestão continue se

endividando cada vez mais, e os mineiros, em algum momento, vão pagar essa conta

que os tucanos deixarão para as gerações posteriores.

Portanto encaminho contrariamente, lamentando, por fim, o comportamento servil

desta Casa, que se manifesta, mais uma vez, nesses projetos de empréstimos do

Executivo. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em votação,  o  projeto,  salvo  emendas.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, por favor, o posto não registrou

meu voto “sim”.
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O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 7

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada a  aprovação do projeto,  salvo  emendas.  Em

votação,  as Emendas nºs  1 e 2.  As  Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 3.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 10 Deputados. Votaram “não” 39 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,

o  Projeto  de  Lei  nº  2.701/2011  com  as  Emendas  nºs  1  e  2.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.702/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES,  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em

Plenário,  voltou  o projeto à  Comissão de Fiscalização Financeira,  que opina pela

rejeição da Emenda nº 2. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, serei breve até porque o projeto está

em regime de urgência, logo só tenho 5 minutos para encaminhar. Primeiro, faço coro

ao dito pelo Deputado Sávio Souza Cruz. De fato, o projeto chegou há pouco tempo.

Praticamente não tivemos tempo de fazer uma análise mais detalhada sobre todos
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esses projetos  de  empréstimo,  qual  a utilidade deles  e  quais  os  impactos.  É,  no

mínimo, falta de responsabilidade aprovar R$7.000.000.000,00 de dívida a mais para

o Estado sem sabermos direito as consequências, os juros, as repercussões.

Na discussão do outro projeto, esqueci-me de mencionar uma das consequências

que será a redução de recursos para investir  no serviço público em Minas. Serão

mais recursos destinados ao pagamento de juros, de dívidas e, consequentemente,

menos  recursos  para  investir  em  educação  e  saúde  pública.  Esse  tipo  de

administração orçamentária é perigosa, pois criam-se condições para que o serviço

público,  tendo  menos  recurso,  seja  prejudicado.  Em  Minas  Gerais,  a  educação

pública já está muito prejudicada. Houve uma greve durante quase todo o ano - 112

dias - e se constatou que recebíamos o pior piso salarial do País. Agora, aprovada a

Emenda nº 29, o governo está com dificuldades de saber como alocar o recurso no

Orçamento deste ano para o pagamento dos 12%. A Emenda nº 29 trata exatamente

do que já reclamamos há anos, ou seja, que é preciso investir os 12%, que não pode

ter  dinheiro  da  Copasa nesse cálculo.  Temos  que nos  prevenir  quanto  a  isso  no

Orçamento.

Estamos nos endividando mais, o que significa mais recursos para o pagamento de

juros e de dívidas e menos recursos para a saúde, educação, segurança pública e

assim  por  diante.  Esse  empréstimo  tem  o  mesmo  objetivo.  Trata-se  de,

aproximadamente,  R$1.300.000.000,00 com o BNDES, e a motivação é genérica:

logística,  mobilidade  urbana  e  segurança.  Logística  de  quê?  Em  que  termos?

Mobilidade urbana para onde? Para fazer o quê? Em quais Municípios? Segurança

pública,  se já  estava no outro,  para quê? Não se diz.  O projeto é extremamente

genérico.  Não  podemos  aprovar  um  orçamento  genérico  e  muito  menos  um

empréstimo tão genérico. Para sabermos o valor dos juros, tivemos que entrar no

“site”  do  BNDES,  porque,  no  projeto  do  governo,  não  há  explicação,  não  há

esclarecimentos. Fizemos uma pesquisa no “site” do BNDES. Os juros são de 6% ao

ano -  TJLP -  mais taxa de 1% de risco de crédito.  O governo sequer se deu ao

trabalho de esclarecer aos Deputados, no projeto ou na justificativa, o valor dos juros.

Presidente,  pelos  mesmos  motivos  votaremos  contra  e  a  explicação  é  muito

simples. Não há previsão real de gastos com juros e não há previsão de onde esse
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recurso será investido. Em terceiro lugar, o Estado está muito endividado e o Senador

Aécio Neves já disse que a dívida é impagável. Aliás, ele só disse isso depois que

saiu  do  governo.  Ele  não  avisou  ao  Governador  que  havia  deixado  uma  dívida

impagável, o que foi dito somente depois de ele ter ido embora. Ele falou que não tem

como Minas pagá-la, como se nada tivesse a ver com a dívida feita. Ela vem de muito

tempo e foi feita exatamente nos governos Fernando Henrique e Azeredo, do PSDB,

e hoje tornou-se impagável. Acho que estamos aprovando alguns bilhões de dívidas,

que talvez sejam impagáveis no futuro, porque não há esclarecimento real do que

iremos fazer.  Acho que quem votou,  naquela  ocasião,  contrariamente à  aquisição

dessa dívida impagável votou corretamente. Infelizmente, parece que o mesmo está

para acontecer. Pelo menos, o governo poderia nos dar melhores garantias quanto a

essa questão. Por isso, peço aos Deputados que votem “não” a esse endividamento.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente. O encaminhamento é mais para se

tornar público, sobretudo aos mineiros que nos assistem pela TV Assembleia, o que

acontece nesta Casa. Esse será mais um projeto que permitirá a Minas, que já tem

uma dívida impagável, endividar-se ainda mais. Minas alardeou durante quase uma

década o choque de gestão, o déficit  zero e o PIB da China. Agora, para manter

minimamente o serviço público, o Estado vem pedir  mais um empréstimo. Esse é

mais um projeto que chega na undécima hora, com pedido de urgência e que não

será discutido. Chegamos ao ponto de, ao votar a Emenda nº 3 do projeto anterior,

rejeitarmos uma emenda que pedia  ao  governo que prestasse contas do que ele

havia feito com o dinheiro. Renunciamos a uma competência constitucional expressa

deste Poder, que é fiscalizar o Executivo. A Assembleia disse: “não quero saber o que

foi  feito  com  o  dinheiro.  Faça  o  que  quiser,  depois  anuncie”.  Temos  uma dívida

impagável. Durante não sei mais quanto tempo, veremos o festival das propagandas

mentindo aos mineiros que o Estado de Minas se converteu, por obra e graça do

Senador Aécio Neves, em uma espécie de filial do paraíso. Enquanto isso, as contas

públicas  degringolam,  e  Minas  Gerais  se  torna  um  Estado  insolvente,  pela
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irresponsabilidade fiscal de quem depois alardeia que tem responsabilidade fiscal e

que são gestores modernos e muito competentes. Isso tudo foi pago com o dinheiro

dos  mineiros,  além  dessa  verdadeira  farra  publicitária,  na  qual  se  converteu  o

governo de Minas Gerais.

Esse  Estado sempre  levou em  consideração o  uso  do  erário  para  promover  a

personalidade e a campanha obsessiva do Senador Aécio Neves à Presidência da

República, pois foi custeada pelo governo de Minas. Minas continua sem ter projeto

administrativo, sem ter projeto para a educação, sem ter projeto para segurança, sem

ter projeto  para infraestrutura e sem ter projeto  para desenvolvimento econômico.

Minas  apenas  possui  um  projeto  eleitoral  custeado  pelo  erário,  promovido  pelo

governo de Minas há uma década. Esta Casa, mais uma vez, tristemente renuncia as

suas  competências  constitucionais,  em  troca  do  servilismo,  do  amém,  do  (-

Expressão expungida por determinação do Sr. Presidente.) e do rastejar. É por isso

que  encaminho novamente  contra  mais  um  pedido  de  empréstimo com  que esta

Casa, com certeza, autorizará o Executivo a continuar quebrando Minas Gerais. Muito

Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em votação,  o  projeto,  salvo  emendas.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 7 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº

1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 9 Deputados. Votaram “não” 40 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,

o Projeto de Lei nº 2.702/2011 com a Emenda nº 1.  À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.703/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Japan Bank for

International Coopertation - JBIC -, e dá outras providências. A Comissão de Justiça

concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresenta. Emendado em

Plenário,  voltou  o projeto à  Comissão de Fiscalização Financeira,  que opina pela

rejeição da Emenda nº 3. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, isso é mais para marcar posição,

porque,  infelizmente,  os  projetos  de  empréstimos  estão  sendo  aprovados.  Não

conseguimos convencer a maioria dos Deputados de que não deveríamos aprovar

tantos  empréstimos,  sem  que  enxergássemos  com  clareza  a  possibilidade  e  as

condições de pagamento, bem como de onde esses recursos iriam.

Neste  caso,  já  se  trata  de  empréstimo  de  um  banco  japonês  no  valor  de

US$300.000.000,00, em torno de R$500.000.000,00. Também não temos a taxa nem

os  juros  que  pagaremos.  Essa  dívida  poderá  se  tornar,  daqui  a  20,  30  anos,

impagável,  novamente.  Como  essa  que  o  Senador  Aécio  Neves  declarou  agora

impagável,  por  meio do  Choque de Gestão,  do  ex-Déficit  Zero,  que agora não é
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Déficit Zero, mas déficit de 70 bilhões mais os 7 bilhões que estamos acrescentando.

Então,  já  serão de 77 a 80 bilhões de dívida.  Assim, o Estado de Minas Gerais,

Deputado André Quintão, endivida-se mais. Já chegaremos perto de uma dívida de

80 bilhões. Vamos ter de pagar juros anualmente sobre isso, se esses empréstimos

vierem e, consequentemente, teremos menos recursos para a educação, saúde, para

a segurança. Assim, vai Minas Gerais ao som do Déficit Zero e do Choque de Gestão.

Teremos arrocho no serviço público e gestão, no mínimo, perigosa, temerária,  em

consequência de tantos empréstimos que estão sendo feitos.

Além disso, envolvemos a Cemig. Acabo de receber um Twitter - agora estamos na

era da internet -, de uma pessoa que morre de medo do escuro e ficou quase 2 horas

sem energia, no dia do aniversário da cidade. O Deputado Alencar disse que, quando

vinha  para  esta  Casa,  estava  tudo  escuro  em  Belo  Horizonte.  A Cemig,  mesmo

obtendo esse recurso, além do endividamento do Estado, não se dignou sequer a

reservar uma parte dele para a manutenção da rede e a melhoria das condições de

geração de energia em Minas.

Sr. Presidente, esse projeto relativo ao banco japonês tem os mesmos problemas.

Esse endividamento, repito, não será bom, não será útil para o Estado.

Termino expondo meu último argumento. Minas Gerais não entrou na primeira leva

dos Estados autorizados pelo governo federal a contrair empréstimo, endividamento

maior.  Por  que Minas  não  entrou  na  primeira  leva? Porque  a  situação do  nosso

Estado é pior que a de outros no que diz respeito ao seu caixa e às condições de

pagamento  da  dívida.  Foi  preciso  discutir  com  o  governo  federal.  O  Governador

Anastasia teve de ir ao encontro da Presidenta e explicar a situação. Vários Estados

do Nordeste entraram, mas a condição de Minas é pior. E está havendo retração da

exportação de minério, do que depende praticamente 30% de Minas Gerais. Daqui a

alguns  anos,  se  não  houver  neste  Estado  uma  política  econômica  de

desenvolvimento sustentável, as condições serão piores para enfrentar o problema,

cuja  solução  não  pode ser  apenas  o  endividamento.  Esse  procedimento,  mesmo

quando não foi  o  endividamento,  deu errado,  por  meio das privatizações,  quando

foram vendidos o Bemge, o Credireal, a MinasCaixa, na época do Azeredo. Vendeu-

se, vendeu-se e endividou-se, endividou-se. Isso levou o Estado à situação em que
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se encontra. Mais uma vez, peço aos Deputados que reflitam para não se repetir a

pirataria feita naquela época, quando o neoliberalismo tinha muita força no Brasil, e

que agora está em livro. É temerário aprovar tantos empréstimos.

Mais uma vez, para marcar posição, encaminho o posicionamento contrário a esse

projeto de empréstimo ao banco japonês. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  de fato a questão é preocupante.

Deputados  de  vários  projetos  mencionaram  o  alto  grau  de  generalidade  que  os

projetos apresentaram na destinação final dos recursos que a Assembleia autoriza ao

Estado  para  a  contração  de  empréstimo.  Isso  é  preocupante,  porque  dificulta

inclusive  o controle  social  dos resultados que esses empréstimos podem trazer  a

Minas Gerais.

Discutimos bastante o projeto da Cemig. Pode parecer que foi em tom de chacota,

mas  essa  constante  queda  de  energia  em  Belo  Horizonte,  principalmente,  e  no

interior, é muito grave para os cidadãos. Basta o nosso competente Ruibran dos Reis

falar que pode chover na cidade que a energia acaba, a rede gera problema. Estive

em locais  de relevante interesse para a sociedade,  como hospitais,  onde ocorreu

muito transtorno com a queda de energia. Isso não é culpa dos trabalhadores da

Cemig, que são muito competentes e dedicados. As suas condições de trabalho, os

níveis  a que são expostos,  as  terceirizações desenfreadas são muito prejudiciais,

além da não modernização tecnológica.

Não estamos aqui discutindo simplesmente a ampliação da dívida do Estado e dos

riscos, nesse momento de turbulência internacional.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz já  mencionou  que,  num  determinado  momento,

oscilações cambiais podem fazer com que o cenário positivo para o empréstimo hoje

seja negativo amanhã, ao permitir  que o Estado autorize a contrair um volume tão

portentoso de recursos. Sete bilhões é praticamente o dobro do que o Estado vai

investir  nos  projetos  estruturadores  para  2012.  Hoje,  na  parte  da  tarde,  tive  a

oportunidade de discutir a proposta mais votada no Seminário Legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  que  não  custa  R$7.000.000.000,00,  que  não  custa
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R$1.400.000.000,00, que não custa R$1.350.000.000,00 do BNDES; custa R$1,80

antecipar o Piso Mineiro da Assistência Social, por família pobre atendida em cada

Município. Hoje, o Estado passa esse valor para 214 Municípios. A meta é chegar a

todas as famílias de todos os Municípios para que possam fazer convênio com um

asilo, com a Apae, para contratar um assistente social, um psicólogo para atender o

usuário  de  drogas,  para  abrir  um  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social.  A

antecipação  das  metas  para  2012,  pelo  menos  para  os  pequenos  e  médios

Municípios,  custa  aproximadamente  R$11.000.000,00.  Estamos  aqui  autorizando

empréstimo de R$7.000.000.000,00 e queremos que o governo aceite antecipação de

um cofinanciamento para os Municípios no valor de R$11.000.000,00. Acredito que

essa não será a posição majoritária no governo, até porque seria um contrassenso e

uma  atitude  contrária  às  deliberações  do  Seminário  Legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”. Esperamos que o governo do Estado acolha essa proposta, se não

explicitando o que vai fazer com os R$7.000.000.000,00, que pelo menos reserve

para o ano que vem, não para 2014, R$11.000.000,00 para que os Municípios mais

pobres possam atender às famílias mais pobres, uma vez que o próprio Estado, ao

fazer uma alteração na tributação adicional sobre fumo, sobre o tabagismo, que mata

as  pessoas,  está  abrindo  mão  de  R$20.000.000,00.  Ou  seja,  abre  mão  de

R$20.000.000,00 e pede empréstimo de R$7.000.000.000,00. Espero que a proposta

mais votada no Seminário Legislativo “Pobreza e desigualdade” seja acolhida na lei

orçamentária com R$11.000.000,00. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* -  Sr.  Presidente, é importante que se façam os

encaminhamentos que têm sido feitos aqui para que, pelo menos, aquele mineiro que

nos acompanha pela TV Assembleia tenha conhecimento do que ocorre em Minas

Gerais. Não esperemos que os meios de comunicação registrem a votação desses

pedidos de empréstimo. Os jornais não vão noticiar, as rádios não vão comentar e as

televisões também não vão registrar. Tudo isso sempre sob a batuta da conhecida

Andréa Neves, a primeira irmã, a nossa “Goebbels” das Alterosas, que domina toda a

informação e impede que os mineiros tenham conhecimento do que acontece em
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Minas Gerais. Todos esses projetos são sequenciais: 2.700, 2.701, 2.702 e 2.703.

Todos  chegaram  há  poucos  dias;  todos,  em  regime  de  urgência;  todos,  com  a

renúncia de discussão desta Casa.

No  primeiro,  o  empréstimo  a  ser  contraído  com  o  Banco  Internacional  de

Desenvolvimento  -  Bird  -,  o  Banco  Credit  Suisse  e  a  Agência  Francesa  de

Desenvolvimento.  No  segundo,  o  empréstimo  junto  ao  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento  -  BID.  No  terceiro,  mais  um empréstimo no Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Agora, mais um empréstimo junto ao

Japan Bank for International Cooperation – JBIC.

Precisamos lembrar que as fontes vão secando, e suspeito que o próximo projeto

do governo seja para pedir autorização à Assembleia para contrair empréstimo junto a

agiotas,  porque  as  agências  de  financiamento  e  os  bancos  internacionais  estão

esgotados.

Tudo isso causa espécie aos mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia.

Somando todos, são 7 bilhões a mais de empréstimo para um Estado que já deve 71

bilhões, para um Estado sobre o qual o Governador e o ex-Governador anunciam que

já tem uma dívida impagável.

Ao mesmo tempo, a mídia, a Minas midiática, a Minas do “marketing” alardeia aos

mineiros o déficit zero, o Choque de Gestão, o PIB da China. Que contradição, Sr.

Presidente! Vivemos aqui as duas Minas. Os mineiros só têm acesso à informação da

Minas paradisíaca, a Minas convertida em uma filial do paraíso, e nós aqui votando

para uma Minas quebrada, espoliada, enfraquecida. Mais empréstimos que onerarão

gerações e gerações de mineiros. Tudo isso com a complacência desta Casa, com a

posição servil, subalterna, sempre rastejante deste Poder em relação às vontades do

Executivo.

Fica  então  registrado,  mais  uma  vez,  para  os  mineiros  que  nos  assistem,  a

sequência de projetos  votados em poucos dias  nesta Casa,  sem tramitação,  sem

análise, sem pareceres, sem registros, sem responsabilidade daqueles que não têm

compromisso com os mineiros, mas apenas em fazer, sim, tudo que seu amo mandar:

faremos  sim,  senhor.  Posição lamentável  desta  Casa,  mais  uma vez,  e  mais  um

empréstimo para onerar as contas dos mineiros. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Lamac.

O  Deputado  Paulo  Lamac  -  Muito  obrigado.  Presidente,  gostaria  de  discordar

respeitosamente do que foi falado aqui pelo Deputado Sávio Souza Cruz.

O  nobre  Deputado,  nosso  colega,  comentou  há  pouco,  e  eu  concordo,  que

empréstimo é sempre bom porque demonstra que há crédito para buscá-lo. Quem

está  dando garantia  ao  empréstimo é  o  governo  federal,  porque o  fiador  desses

empréstimos externos realizados pelo Estado de Minas Gerais é o governo federal.

Está posto que o Governador do Estado foi pedir à Presidenta da República que o

governo federal pudesse ser, mais uma vez, fiador do governo do Estado. Então, no

final das contas, a fonte termina por não secar, porque o Brasil está muito bem. Ao

contrário das finanças do nosso Estado, as finanças federais vão muito bem, ao ponto

de o governo federal poder garantir Minas Gerais, mais uma vez, nos empréstimos

externos. Houve um pedido do Governador de Minas à Presidenta da República, que

atendeu à solicitação, dado o estado de necessidade de Minas Gerais. Foi ampliado o

limite de crédito de Minas, que já havia estourado, a pedido do Governador do Estado

- todos sabemos. A Presidenta da República fez essa concessão e, de fato, existe

crédito, porque o fiador é o governo federal. E esse é um ponto importante, pois o

crédito não se esgota na medida em que o fiador, no final das contas, acaba tendo

melhores condições.

Outra questão que considero bastante relevante e que quero compartilhar com os

nobres colegas e com os telespectadores de Minas Gerais é que minha formação

original  é  em  energia  elétrica.  Naquele  tempo,  ainda  antes  do  desmonte,  da

depreciação da rede, que vivenciamos hoje na Cemig, realmente podíamos dizer que

a Cemig talvez fosse a melhor energia do Brasil. Enquanto profissional da energia

elétrica, conheci a empresa em um momento em que ela era referência, tanto é que

uma empresa  norte-americana  tentou  ser  controladora  dela,  com  as  bençãos  do

então Governador, sem deter a maioria do seu capital.

Naquele momento a Cemig, de fato, era uma referência em distribuição de energia

elétrica, o que eu posso atestar. Lamentavelmente, daquele tempo para cá, houve

problemas de manutenção, de fato. E isso é sabido, todos da área têm conhecimento
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disso. É muito simples, para os mineiros que nos assistem, entender a situação. Se

você marca que tem de trocar a correia dentada do seu carro e não troca, ela pode

estourar e prejudicar o motor do seu carro, definitivamente. A Cemig não está fazendo

as manutenções no período adequado. E isso vale para carro, para avião, enfim, vale

para tudo, como também para a rede elétrica. Então, se temos uma empresa que

estava  muito  bem,  com  uma  rede  elétrica  muito  boa,  no  entanto  não  deu  a

manutenção  adequada,  com  isso  se  está  reduzindo,  aparentemente,  o  custo

operacional. Pode-se até fazer um discurso de bom gestor:  “Olhe, estou gastando

menos”. Mas, de fato, a empresa está passando para o próximo, para aquele que vier

depois, o ônus de ter de fazer a manutenção que não foi feita, e ainda pagar o preço,

muitas  vezes  com  vidas  humanas,  porque  rede  elétrica  não  é  brincadeira,  rede

elétrica não é lugar de falsear economia. Rede elétrica é coisa séria, porque lida com

a  vida  das  pessoas  que  dependem  da  energia  e  com  a  vida  das  pessoas  que

trabalham na rede, o que não é fácil.

Apresento isso aqui, Sr. Presidente, como profissional, como engenheiro eletricista.

O que está acontecendo com a nossa rede é pior que um descaso com a rede, é

criminoso  e  altamente  prejudicial.  Digo  isso  para  as  pessoas  que  são  também

acionistas da Cemig, porque o patrimônio da empresa, que é a qualidade da sua

rede, está comprometido.

O  Sr.  Presidente  -  Em votação,  o  projeto,  salvo  emendas.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 7 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas.



2586
____________________________________________________________________________

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito a leitura das emendas.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura das Emendas nºs 1 e 2.

O Sr. Secretário (Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê as Emendas nºs 1 e 2, que foram

publicadas nas edições dos dias 6 e 7/12/2011, respectivamente.)

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  as  Emendas  nºs  1  e  2.  As  Deputadas  e  os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Peço verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação das Emendas nºs 1 e 2. Em votação, a Emenda nº 3.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Peço verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 6 Deputados. Votaram “não” 39 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,

o  Projeto  de  Lei  nº  2.703/2011  com  as  Emendas  nºs  1  e  2.  À  Comissão  de
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Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, quero fazer a

minha declaração de voto para que também aqueles que votaram neste Deputado

saibam por que votamos, respeitadas as opiniões dos que nos antecederam.

Quanto ao primeiro empréstimo, o governo está pegando esse recurso para pagar

uma dívida com a Cemig, cujos custos contratuais atuais são de 8,18%, mas que

passarão para 4,62% ao ano. Ao fazer o pagamento total, o Estado de Minas Gerais

ainda ganha 35% do valor da dívida de desconto. Essa é a justificativa do meu voto

para o primeiro empréstimo. O segundo empréstimo, que consta no Projeto de Lei nº

2.701/2011, tem a mesma finalidade do Projeto nº 2.703/2011, que é asfaltar os “links

faltantes”, aqueles trechos entre cidades. Todos os Deputados querem esses trechos

asfaltados, assim como toda a população de Minas Gerais. É preciso asfaltar os “links

faltantes”, esses trechos, esses gargalos, trechos que ainda não foram asfaltados, a

fim de melhorar o trânsito, a segurança, a logística e o desenvolvimento do Estado. É

o  programa Caminhos  de  Minas,  do  governo  de  Minas  Gerais,  criado  pelo  Prof.

Anastasia  no  seu  governo,  complementando  outro  programa  feito  anteriormente,

quando foram asfaltadas 226 ligações de cidades até os asfaltos principais. O último

empréstimo também é destinado às rodovias e, ainda, ao setor de segurança pública.

Ele tem o objetivo de construir presídios e melhorar a defesa social. São empréstimos

que têm finalidades, não são feitos a esmo, nem sem finalidade.

Deixo essas pontuações para que o outro lado da moeda também seja conhecido

pelo povo de Minas Gerais, que nos assiste pela TV Assembleia nesta importante

reunião  que  vai  até  as  22h30min,  com  essa  finalidade.  Se  não  fosse  isso,  se

houvesse qualquer irresponsabilidade, nenhum Deputado teria coragem de votar, por

mais  fiel  que fosse ao governo.  Deixo  as  minhas justificativas  sobre  o  motivo  da

minha votação nos quatro projetos em que o governo de Minas contrai empréstimos

para  melhorar  a  trafegabilidade,  a  segurança  nas  rodovias,  os  asfaltamentos,  a

retirada de gargalos, os trechos que faltam, as terceiras pistas que serão construídas

pelo programa Caminhos de Minas e, também, para melhorar a segurança pública do

nosso Estado,  para diminuir  a  criminalidade que está  tão  séria  no  nosso Estado.
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Essas são minhas justificativas aos votos que dei aos quatro projetos.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente às solicitações do

governo do Estado e fomos obrigados a ouvir, novamente, algumas coisas que não

dignificam esta Casa. Sei que V. Exa. prestou muita atenção. Quero, Sr. Presidente,

solicitar que V. Exa. determine a retirada de algumas palavras ditas especialmente

pelo  ex-Secretário  de Administração do Estado de Minas  Gerais,  Deputado Sávio

Souza Cruz.  O Deputado era o Subsecretário  que pagava os servidores em sete

chamadas. Lembro-me muito bem disso porque minha mãe recebia no dia 29 do mês,

como servidora pública. Meu pai recebia antes, mais ou menos no dia 23. No governo

do ex-Secretário Sávio Souza Cruz, os servidores públicos do Estado recebiam em

sete  chamadas.  Lembro-me,  também,  quando  o  Governador  Aécio  assumiu  o

governo  e  havia  um  déficit  de  quase  R$3.000.000.000,00  nas  contas  de  Minas

Gerais. Assumi a área de desenvolvimento social, e era um esforço arrumar dinheiro

para  a  alimentação  das  crianças.  Estamos  apoiando  um  governo  sério,  que  tem

relação respeitosa com esta Casa. O Secretário de Estado - e fiz isso, quando era

Secretário - vem a esta Casa discutir o Orçamento, o PPAG e todos os documentos

de planejamento do Estado. Lamentamos o tratamento que alguns Deputados dão a

esse governo, que, ao contrário, os trata com todo o respeito. Então, Sr. Presidente,

gostaria de solicitar a retirada de alguns termos, por exemplo, quando se diz que os

Deputados desta Casa (- Palavras expungidas por determinação do Sr. Presidente.) e

rastejam. Estamos descambando; por isso, solicito a V. Exa. que determine a retirada

desses termos. Essa não é a maneira correta de tratar os colegas na Assembleia

Legislativa. Lamento que estejamos descambando para algo inaceitável na relação

entre pessoas, ainda mais entre membros do Parlamento. Pode haver Oposição ou

posições diferentes, mas é inaceitável a maneira como estamos sendo tratados nesta

Casa. Solicito a V. Exa. e à Mesa da Assembleia Legislativa que estejam atentos para

retirar essas palavras. Espero que esses termos tão ofensivos aos parlamentares não

sejam publicados. Se o meu partido ou o partido de outros parlamentares são da

base do governo, um dia também já fomos Oposição, e não foi esse tratamento que

dispensamos aos Deputados, apesar de naquela época esta Casa ter sido presidida a
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partir  de  um  ofício  do  Governador  do  Estado,  que  determinou  quem  seria  o

Presidente  da Assembleia Legislativa.  O Deputado Anderson Adauto  foi  escolhido

dessa maneira, isto é, por meio de ofício do Governador do Estado que determinou

que seria ele o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito diferente

do que vivemos hoje. Sr. Presidente, votamos favoravelmente. Temos orgulho deste

governo, do Governador Anastasia e do ex-Governador Aécio. Aceitamos que outras

pessoas  não  os  apoiem  ou  não  gostem  deles,  mas  não  aceitamos  que  eles

descambem para a vulgaridade, sempre inaceitável. Em alguns momentos - e acho

que as pessoas que nos visitam também devem pensar assim - sinto-me parte de

torcidas organizadas. É como se estivéssemos num campo de futebol com torcidas

invasoras que desrespeitam a todos. Sr. Presidente, solicito a V. Exa. atenção para

essa situação. Eu estou acostumado a ser vaiado por torcidas organizadas de time

contrário,  mas  não  estou  acostumado  a  ser  agredido,  xingado,  desrespeitado  e

tratado com esse palavreado, no Parlamento, no Plenário da Assembleia Legislativa.

Sr. Presidente, temos muita confiança em V. Exa. e na Mesa que escolhemos, por

isso solicito que V. Exa. faça retirar essas citações lamentáveis, que não ilustram de

maneira nenhuma a história deste Parlamento - uma história bonita -, que hoje está

sendo presidido por alguém que respeitamos tanto, assim como o povo mineiro, que

é o Deputado Dinis Pinheiro. Solicito a retirada desses termos ofensivos a mim e a

meus colegas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – A Presidência solicita à assessoria desta Mesa que retire dos

registros  desta  Casa  essas  expressões  ofensivas  ao  Legislativo  mineiro.  Com  a

palavra, para declaração de voto, o Deputado Carlin Moura.

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, queremos também declarar o nosso voto

favorável  à  autorização  para  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  contraria  os  três

empréstimos que hoje votamos na Casa. Por razões que já havia esclarecido, todos

esses empréstimos estão avalizados pelas  nossas autoridades monetárias:  Banco

Central, Ministério da Fazenda e Comissão de Valores Nacionais. O Estado de Minas

Gerais tem cumprido essas prerrogativas em condições favoráveis e de acordo com

os interesses públicos do Estado. Estou me referindo ao empréstimo que garante o
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Caminhos de Minas, para o asfaltamento do trecho de Peçanha a Coroaci; de Água

Boa a Malacacheta; de Marilac a São José da Safira. O outro empréstimo vai garantir

o aumento das forças policiais,  o contingente da Polícia Militar, que é excelente e

referência  para  o  Brasil.  O  povo  quer  segurança  para  trabalhar  em  paz.  Não

podemos, como parlamentar, deixar de dar esse suporte, de dar essa condição para

que o Estado de Minas Gerais cumpra sua função pública. E também o empréstimo

para trocar a dívida da Cemig, trocar a dívida para que tenha uma dívida mais barata

com  custos  menores.  Reconhecemos,  Sr.  Presidente,  que  a  Cemig  precisa,  sem

dúvida alguma, prestar um serviço de melhor qualidade a nossa população e mais

barato. A nossa função aqui, Sr. Presidente, é ajudar a que o Estado de Minas Gerais

possa cumprir a sua função de governar e de prestar serviço de qualidade. Estamos

aqui em uma segunda-feira à noite, dia em que normalmente não há reunião. Eu tinha

um compromisso em Contagem, no meu querido Bairro Amazonas. O pessoal está lá

me esperando e  acompanhando por  meio  da  TV Assembleia.  Quero  mandar  um

abraço a todos, ao Bruno, ao nosso amigo Liu, a todos os meus amigos do Bairro

Amazonas. O Paulinho Prado também deve estar lá, Liza. Estou chegando aí. Quero

dizer  que, como parlamentar,  ou fiscalizando e querendo que a Cemig preste um

serviço  de  qualidade,  que  troque  as  redes  elétricas.  Hoje,  dia  de  chuva,  muitas

pessoas me ligaram e disseram que vários bairros de Contagem ficaram sem luz, Sr.

Presidente, porque a rede é antiga e obsoleta. O Eldorado tem uma rede de 20 anos

atrás.  A  Cemig  precisa,  sem  dúvida  alguma,  fazer  substituir  a  rede,  trocar  os

transformadores,  trocar  as  lâmpadas  para  lâmpadas  LED,  mais  modernas,  mais

baratas, mais econômicas. É preciso equipamentos mais modernos, mas, para isso, é

necessário investimento. Mesmo sendo Deputado da Oposição, não faço oposição

aos interesses de Minas Gerais,  ao povo de Minas Gerais e ao Estado de Minas

Gerais.  As  condições  do  empréstimo  foram  bastante  favoráveis.  Por  isso  votei

favoravelmente.  Neste  momento  mando  um  abraço a  todos  os  amigos  do  Bairro

Amazonas: me aguardem que estou chegando aí  para dar-lhes um abraço.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Liza Prado - Quero manifestar aqui o meu voto favorável não somente

ao projeto, mas também às emendas, porque entendo que esses empréstimos são
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fundamentais para Minas Gerais continuar desenvolvendo. Nós, quando temos uma

dívida  pessoal,  com  juros  abusivos  dos  bancos,  também  às  vezes  fazemos

empréstimos para cobrir o cheque especial, para pagar cartão de crédito de forma

mais  eficiente  e econômica.  Se podemos fazer  isso,  temos uma responsabilidade

muito maior de votar a favor dos interesses do Estado. Agora, o voto em relação à

Cemig é um voto de confiança. A Cemig pratica justiça privada: ela mesma acusa, ela

mesma  condena,  ela  mesma  executa.  Quando  ela  corta  energia,  age  de  modo

diferente dos outros fornecedores, que têm a necessidade de recorrer à Justiça para

receber seu crédito. A Cemig não, ela pratica justiça privada: ela faz o processo, ela

condena, ela corta energia, ela faz tudo. E, ainda por cima, percebemos que fomos

surrupiados em nossos bolsos em mais de R$7.000.000.000,00, que o povo mineiro

quer  de  volta  porque  as  empresas  fornecedoras  de  energia  cobraram  de  forma

indevida dos consumidores. Se não bastasse, há os apagões. Se não bastasse o

“caladão” (internet  e telefone que não funcionam),  agora há também os apagões.

Estava no Facebook, e o Jaime Júnior me disse que teve prejuízo neste ano por

causa da falta de energia.

A Cemig  é  nossa,  é  uma empresa  pública  e  deve  ter  interesse  público.  Votei

favoravelmente porque quero acreditar que serão investimentos para levar energia

para o nosso povo, para que possam modernizar os equipamentos. É um absurdo

que haja tampões explodindo para tudo quanto é lado, equipamentos pegando fogo.

Eu e os Deputados Pompílio Canavez e Rogério Correia fizemos algumas visitas e

fiquei  horrorizada com o desrespeito com que a Cemig trata o consumidor.  Votei,

porque não iria contra os interesses de Minas Gerais. Se é possível trazer benefícios

para o nosso Estado, se o empréstimo vai  colaborar para melhorar a situação do

nosso povo, voto favoravelmente. Todo dia, a energia cai, mas o Djalma não cai. É

impressionante.  Vamos  ter  que ajudar  o  Governador,  porque ele  deixa  a  desejar.

Quem é o Presidente da Cemig? Ora, essa é uma questão de eficiência e qualidade,

o que pressupõe bom serviço prestado. Fica esse voto de confiança. Com mais de

R$4.000.000.000,00 não é possível que não trocarão as lâmpadas, as redes e não

resolverão  o  nosso  problema.  Há  pessoas  morrendo.  Não  é  possível  termos  um

bairro como o Nascente Imperial, em Contagem. Se já não bastasse a Prefeita Marília
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Campos fechar as Funecs e prejudicar os estudantes, ainda por cima o povo não tem

água nem energia. Voto favoravelmente ao empréstimo porque quero que o Nascente

Imperial, quero que onde não há energia, possa havê-la. Espero que o recurso seja

aplicado. É preciso analisar se a dívida irá gerar emprego, benefícios... Se houver

melhoria nas estradas e no fornecimento de energia,  será benéfico. No Nascente

Imperial,  ainda  há  pessoas  com  lamparina  e  há  crianças  morrendo  queimadas,

porque ocorrem acidentes muitos graves por causa da falta de energia. Em pleno

século XXI, e ainda há problemas tão graves! Deputado João Vítor Xavier, V. Exa.,

que tanto defende a nossa população, entenda que votamos favoravelmente porque

são recursos que vão ajudar a vida do povo mineiro. Se é para defender o povo,

contem  com  o  meu  voto.  Entretanto,  não  é  um  voto  cabisbaixo,  rasteiro  nem

submisso.  É  um  voto  de  confiança  para  que  realmente  possamos  combater  as

injustiças que estão sendo cometidas contra os consumidores. Apesar da taxa de

iluminação pública que pagamos, ainda há muitas pessoas no escuro e lâmpadas

acesas durante o dia, com desperdício de energia. Isso é um absurdo. Em nosso

Estado, não há redes subterrâneas,  muito mais seguras. Tenho a certeza de que

esses recursos serão importantes. Vamos os parlamentares fiscalizar sua aplicação.

Somos uma Casa que se preocupa com o povo e temos um Presidente sério. Estou

certa de que é um voto favorável ao povo mineiro.

O Deputado Duarte Bechir  -  Sr.  Presidente,  Sras. Deputadas e Srs. Deputados.

Tivemos  uma noite  muito  produtiva,  com  a  votação  de projetos  importantes  para

Minas Gerais. O governo de Minas tem feito um trabalho excepcional. Cabe ressaltar

que, para conseguir qualquer empréstimo, é preciso demonstrar capacidade. Não se

empresta sem que haja uma análise da capacidade. Graças a Deus, as finanças de

Minas  Gerais  estão  muito  bem-  administradas,  frutos  dos  governos  de  Aécio  e

Anastasia! A Oposição finge que não vê, não quer reconhecer isso e prefere atropelar

os  Deputados  da  base.  Ela  quer  nos  colocar  na  sua  situação,  pois  tiveram

oportunidade  de  transformar  o  Estado  de  Minas  Gerais,  mas  não  o  fizeram.  No

entanto,  há  muito,  já  somos  capazes.  Hoje,  eles  estão  aqui  nesse  trabalho  de

desconstrução  do  governo  e  do  Parlamento  mineiro.  Isso  faz  parte  do  jogo

democrático. O microfone pode, a qualquer momento, ser utilizado por qualquer um
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dos Deputados ou Deputadas. A utilização da fala é um expediente por meio do qual

nós, na Casa, nos comunicamos com Minas Gerais, com as nossas bases e com os

nossos  eleitores.  Isso  possibilita  que  o  nosso  Estado  saiba  o  que  temos  na

consciência. Disso eu não tenho dúvida. A base do governo está pronta para rebater

qualquer acusação infundada, descabida, mas o papel da Oposição é, tão somente,

Sr.  Presidente,  tentar  desconstruir  a  imagem do governo.  Na semana passada,  o

Congresso aprovou a

Desvinculação de Receitas da União - DRU -,  permitindo que o governo federal

possa  agir  como  o  famoso  apresentador  do  programa  do  Brasil:  “Quem  quer

dinheiro? Quem que dinheiro?”.  Peça dinheiro para alguém aqui e ali, que os dará,

sem  vinculação.  Enquanto  isso,  milhares  de  brasileiros  morrem  nas  filas  dos

hospitais.  Por falar  em milhares morrendo nas filas dos hospitais,  quero saudar o

bravo e competente Deputado Mosconi,  da nossa querida Poços de Caldas.  Esta

semana o Congresso aprovou a PEC 29, de sua autoria, e o governo brasileiro terá

de gastar mais com o povo, evitando muitas mortes nas filas dos hospitais. Muita

gente  sobreviverá  graças  a  uma proposta  de  emenda  do  Deputado  Mosconi,  da

nossa querida Minas Gerais. Por que a Oposição não se presta a esse mesmo tipo de

encaminhamento? Deviam aprovar as coisas boas e dizer aos mineiros que temos

um  governo  sério,  ético,  transparente,  trabalhador  e  de  visão.  Ninguém  busca

recursos nos mecanismos internacionais sem antes demonstrar sua capacidade. Por

falar em buscar recurso, meu caro Presidente, V. Exa. sabe muito bem que 80% de

tudo o que é arrecadado no Brasil fica na mão do Presidente, para ele decidir como e

onde gastar. E os Municípios, coitados, ficam esperando a boa vontade do governo e

de alguns Deputados, que podem levar as suas emendas. Os Prefeitos não têm a

capacidade de administrar os Municípios e de fazer o que o povo quer quando não

têm recursos. Meu caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou muito à vontade

para dizer que saio, hoje à noite, deste Parlamento com a consciência e com o dever

cumprindo. Saio com muito mais do que isso, ao apoiar nesta Casa um governo sério,

ético,  transparente,  competente  e  que deixará  histórias  para  todos  os  mineiros  e

brasileiros.  Para  finalizar,  meu  caro  Presidente,  já  dizia  Ulysses  Guimarães:

“Agressão  não  é  urna,  e  vaia  não  é  voto.”  Não  quero  e  não  vou  querer,  caro



2594
____________________________________________________________________________

Presidente,  o voto fácil,  o  voto que vem do engano da população e que vem da

possível  falta  de  transparência  das  minhas  ações.  Quero  ser  votado,  quero  ser

querido  e  respeitado  nesta  Casa  pelas  votações  que  tive,  decorrentes  da  minha

clareza e objeção. Votei, com muito prazer, com o nosso governo de Minas, por Minas

e por nossos mineiros, os quais represento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Foi solicitada a V. Exa. pelo Deputado João Leite a

retirada de alguns termos. V.Exa., de forma genérica, determinou a retirada de termos

ofensivos.  Usei  os  seguintes  termos:  rastejante,  (-  Expressão  expungida  por

determinação  do  Sr.  Presidente.),  subalterna,  sabujo.  Quero  saber  qual  desses

termos foi considerado por V. Exa. ofensivo e qual dispositivo regimental permite a V.

Exa. considerá-los ofensivos. Quero, inclusive, aproveitar a TV Assembleia, se não

sei se serão retirados, para renovar esse meu comentário: rastejante, (- Expressão

expungida por determinação do Sr. Presidente.), subalterno e sabujo. Acho que foram

os termos que usei.  A minha questão é esta. Qual é o dispositivo e quais são os

termos de que V. Exa. está determinando a retirada?

O Sr. Presidente - No momento oportuno, a Presidência responderá à questão de

ordem de V. Exa.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Ficarei aguardando a resposta do dispositivo e

quais são os termos de que V. Exa. fará a retirada.

Declarações de Voto

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Na  minha  declaração  de  voto,  quero,

primeiramente, mencionar a fala do Deputado Doutor Viana. Ele fala na destinação

nobre dos recursos que o Estado contrairá no montante de 7 bilhões. Não vi ninguém

questionar a relevância da destinação dos recursos. Mostramos a estranheza de um

governo que se alardeia detentor de déficit zero, de choque de gestão, de PIB da

China,  ter  a  necessidade  de  contrair,  todos  os  anos,  todas  as  legislaturas,  mais

empréstimos,  mais  empréstimos,  endividando  o  Estado,  que,  segundo  o  próprio

Governador e o ex-Governador, já tem uma dívida impagável. Essa foi a estranheza.

Não vi ninguém questionar a destinação, até porque, em alguns desses projetos, ela

não estava explícita e foi, inclusive, derrotada pela base rastejante, subalterna, sabuja
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e (- Expressão expungida por determinação do Sr. Presidente.), que deveria prestar

contas a esta Casa, a este Poder,  que tem a função constitucional de fiscalizar o

Executivo, do que se fez com o dinheiro. Até isso aqui se rejeitou. O Deputado Duarte

Bechir menciona a prorrogação da Desvinculação de Receitas da União - DRU -, o

que é verdade.  Ele se esqueceu de mencionar,  Sr.  Presidente, que quem criou a

Desvinculação de Receitas da União foi o governo Fernando Henrique Cardoso, do

PSDB. Ele criou, além da DRU, a Lei Kandir, que penaliza Minas Gerais de forma

grave,  porque desonera  de  ICMS toda  a  exportação  dos  nossos  minérios  e  dos

nossos produtos siderúrgicos. E sabemos que Minas tem uma economia exportadora,

e  toda a  exportação de Minas é  vítima da Lei  Kandir,  que foi  criada também no

governo Fernando Henrique Cardoso, encaminhada, à época, pelo Líder do Governo

Aécio Neves, Presidente da Câmara, que aprovara a Lei Kandir juntamente com a

Desvinculação de Receitas da União. E isso fez com que se acumulassem ainda mais

recursos na União, ferindo o pacto federativo, que foi uma das denúncias que o então

Governador  Itamar Franco,  tão atingido  nesta Casa pelos  tucanos,  tentou levar  à

discussão. O Deputado João Leite remete à discussão para o governo Itamar Franco.

Ele não mencionou, mas fui Secretário no governo Itamar Franco. Naquela época, Sr.

Presidente, durante todo o governo Itamar Franco, Minas Gerais não contraiu nem

um único centavo de empréstimo. Recebemos o Estado devendo o 13º salário.  O

Governador Eduardo Azeredo, do PSDB, tucano, aquele que entregou a Cemig, que

vendeu o Bemge, a MinasCaixa, que preparava a venda do BDMG e da Copasa,

entregou a Cemig, uma entrega que foi revertida na Justiça por ser lesiva ao erário,

deixou  o  13º  salário  sem  ser  pago.  E  esse  13º  salário  foi  pago,  sim,  de  forma

parcelada.  Sem  que  contraíssemos  um  único  centavo  de  empréstimo,  o  governo

Itamar Franco pagou, durante os quatro anos, cinco 13º salários, inclusive o que não

fora  pago pelos  tucanos,  que  há muito  tempo vitimam os  servidores  públicos  de

Minas Gerais. Têm um vício de origem. Consideram os servidores como inimigos, não

têm a visão de que não se faz serviço público de qualidade em clima de confronto, de

agastamento, de ofensa ao servidor, que presta serviço público. É verdade que foi

necessário  o  parcelamento.  Apesar  disso,  cumprimos  todos  os  compromissos,

pagamos boa parte das verbas retidas, também inventadas pelo Governador Eduardo
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Azeredo, que eram direitos dos servidores subtraídos, na base do devo não nego,

pagarei  quando  puder.  Encontramos o Estado sem pagar,  há  nove meses,  até a

comida dos presídios, o 13º salário, com quase R$300.000.000,00 de verbas retidas.

Esse foi o cenário encontrado, as primeiras parcelas da dívida com a União vencendo

em  janeiro,  negociadas  por  Fernando  Henrique  e  Eduardo  Azeredo.  Durante  o

governo Azeredo, não foi pago um único centavo. As primeiras parcelas venciam em

janeiro, e, nesse cenário de aperto cumprimos todos os compromissos, sem um dia

sequer de greve por qualquer categoria, porque o compromisso era com a prestação

do serviço público. Fazendo justiça à memória do Governador e Presidente Itamar

Franco,  quero  mostrar  o  que foi  o  governo,  que,  insisto,  passou quatro  anos em

enorme dificuldade, mas não abaixou a cabeça, Minas não se ajoelhou, não rastejou,

não (- Palavras expungidas por determinação do Sr. Presidente.) e fez uma Minas

altiva,  sem  contrair  um  único  centavo  de  empréstimo.  Depois  de  feita  justiça  ao

Governador  Itamar  Franco,  espero de V.  Exa.  a censura que se digna a exercer.

Quem  sabe  agora,  com  o  diário  eletrônico,  que  a  Casa  vai  implantar,  pode  ser

contratada a consultoria  da Andréa Neves,  a Goebbels  das Alterosas,  que possui

enorme experiência em censurar Minas e construir este Estado de recessão em que

vivemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Querido Deputado Sávio Souza Cruz, esta Presidência achou

inadequada  a  expressão  (-  Expressão  expungida  por  determinação  do  Sr.

Presidente.) e, de forma preliminar, determinou a sua retirada. Em relação aos outros

termos, serão apreciados, de forma muito equilibrada e serena.

O Deputado Bonifácio Mourão -  Sr.  Presidente, Deputadas e Deputados, nós, a

exemplo  do  que  fizeram  os  nossos  colegas,  queremos  falar  em  nome do  Bloco

Transparência e Resultado, que temos a honra de liderar, e justificar o nosso voto

favorável aos projetos aqui aprovados. Primeiro o que aprova o empréstimo junto a

bancos  internacionais,  para  pagamento de  dívida  com a  Cemig.  Os  fundamentos

foram expressos, mas não faz mal lembrar não apenas às pessoas que aqui estão,

aos Deputados, aos colegas e a todos os telespectadores que até agora nos assistem

que votamos favoravelmente ao empréstimo com a Cemig porque os juros caíram de

8,1%  para  4,6%.  Com  essa  queda,  o  Estado  ganhou  na  operação  cerca  de
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R$3.500.000.000,00. Conforme bem assinalou o Deputado Doutor Viana, a operação

caiu cerca de 35%. Além disso,  a Cemig, que receberia empréstimo ao longo de

muitos anos, vai recebê-lo em dia, reduzindo a importância em R$1.900.000.000,00.

É, sem dúvida, um dos melhores negócios realizados pelo governo do Estado em

toda a sua história. Além disso, nem os países europeus estão conseguindo esse

empréstimo nos bancos internacionais. Os juros lá praticados são da ordem de 9% a

12%.  Por  que  Minas  está  conseguindo  juros  de  4,6%?  Por  causa  dos  trabalhos

realizados pelo governo Aécio e Anastasia e, agora, pelo governo Anastasia e Alberto

Pinto Coelho. Isso deu ao Estado condição de ter credibilidade externa e conseguir

empréstimo  a  juros  de  4,6%.  Por  isso  conseguimos  essa  operação.  E  mais,

respondendo à preocupação exposta pelo Deputado Sávio Souza Cruz, poderá haver

variação cambial, sim, mas os indícios não estão nessa direção. Nos últimos cinco

anos, praticamente não houve variação cambial para cima; ao contrário, o dólar vem

caindo dia a dia. Todos somos testemunha disso. Agora, quando os Estados Unidos e

vários países europeus estão em crise, por que o dólar vai  subir? Não há indício

disso.  Por  isso,  a preocupação também diminui.  Todo empréstimo tem risco,  não

apenas do Estado,  mas também de pessoas físicas.  No momento,  o empréstimo

indica que os riscos são pequenos. A grande verdade é que não vai incidir IGP-DI

sobre esse empréstimo, que caiu de 8,1% para 4,6%. Isso não foi dito aqui. O IGP-DI

está liquidando, prejudicando 23 Estados brasileiros. E por falar em dívida pública,

nós,  que fazemos  parte,  inclusive  como relator,  da  Comissão  Especial  da  Dívida

Pública de Minas Gerais, temos acompanhado de perto essa situação. Não podemos

confundir  uma  coisa  com  a  outra.  Não  é  possível,  Sr.  Presidente,  Deputadas  e

Deputados, que o Estado de Minas cruze os braços perante as dificuldades do povo

mineiro; não é possível que o Estado de Minas Gerais não dê sequência à obra do

Proacesso,  tão  bem  feita  no  governo  Aécio–Anastasia,  que  beneficiou  inúmeros,

centenas de Municípios de Minas Gerais que não tinham acesso ao asfalto. Agora

vamos ter a continuação por meio do programa chamado Caminhos de Minas, que

vai asfaltar  cerca de 7.000km em Minas Gerais,  o que justifica plenamente o voto

favorável  de  toda  a  nossa  bancada.  Disse  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  que

ninguém discutiu  a  finalidade do projeto,  que ele também considerou nobre.  Mas
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quem votou contra, votou contra esse projeto, votou contra o Caminhos de Minas. É

preciso  ficar  claro  que nós,  que votamos favoravelmente,  votamos a  favor  desse

projeto.  Isso tem que ser  destacado aqui,  em alto  e bom som, para  que o povo

mineiro saiba quem está votando pelo progresso, pelo crescimento deste Estado e

para dar condições ao governo Anastasia de construir mais estradas, mais escolas,

de oferecer mais saúde e mais saneamento básico para o nosso povo. Fora isso, o

que estamos vendo,  Sr.  Presidente,  é o  governo federal  cobrar  juros  de 20% da

dívida pública de Minas Gerais. Essa situação tem de ser resolvida com empréstimos

bem feitos e bem destinados como esse que aprovamos aqui, nesta noite.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro.  Deputadas,  Deputados,  pessoas  que nos  assistem  pela  TV Assembleia,

farei algumas reflexões importantes. Os opositores ao nosso partido, o PSDB, fazem

várias críticas a algumas ações do nosso governo, mas, logo em seguida, as adotam.

Criticaram de forma expressiva e veemente o Plano Real, mas deram sequência a

ele;  criticaram  as  medidas  provisórias,  mas  bateram  o  recorde  de  medidas

provisórias; criticaram-nos por criar a Desvinculação da Receita da União – DRU -,

mas a base de sustentação da Presidente Dilma no Congresso,  aprovou 20% da

DRU, correspondente a R$86.000.000.000,00, valor muito maior do que o Orçamento

de Minas. A Presidente da República poderá manobrar esse recurso por aprovação

de medida provisória sem ter que dar satisfação à sociedade. Então, vale a pena que

você, que está nos assistindo, reflita sobre coisas importantes. Por exemplo, se for

convidado para ser avalista de uma pessoa que vai retirar um empréstimo, antes de

aceitar, vai querer verificar se essa pessoa tem credibilidade, se tem condições de

pagar  o empréstimo e se sabe administrar  os  seus negócios.  Pois  bem, a nossa

avalista é a Presidente Dilma, é o Banco Central. A Presidente Dilma tem rasgado

elogios  ao  Governador  Anastasia  e  concordou  em  avalizar  esses  empréstimos.

Primeiro, pela credibilidade do governo de Minas; segundo, em função da informação

de seus técnicos do Banco Central, obteve o aval de que Minas Gerais tem condições

de  arcar  com  esses  empréstimos.  Quero  dar  um  recado  especial  para  todos  os

nossos Prefeitos e Prefeitas: esses empréstimos vão ajudar a resolver, de vez, os

problemas das nossas estradas vicinais.  A nossa Região das Vertentes, São João
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del-Rei, Tiradentes, Nazareno, várias outras cidades, têm quilômetros e quilômetros

de  estradas  vicinais  que  precisam  de  pavimentação  adequada  para  que  possam

transitar ali fluxos importantes da produção agrícola. Eu e o Deputado Dinis Pinheiro,

muito bem votados em Lagoa Dourada, cidade mais importante no abastecimento do

Ceasa, que poderá receber agora a pavimentação de uma das suas estradas vicinais

importantíssimas.  O  governo  de  Minas  faz  projetos  voltados  ao  atendimento  da

população, e a comprovação desses resultados positivos é a votação expressiva que

Aécio Neves teve, por duas vezes, no governo de Minas, agora como Senador, e

Anastasia reconduzido em primeiro turno. É normal que a Oposição faça suas críticas

- aliás, isso é a base do processo democrático; o Parlamento se sustenta nestas duas

vertentes:  Situação e Oposição -,  mas temos o direito  e o dever  de enaltecer  os

grandes feitos do governo do nosso PSDB, na gestão Aécio Neves e agora na gestão

do Governador Anastasia, de forma que nós, da base do governo, quando aprovamos

os projetos do governo, temos ciência de que o que está sendo feito é o melhor para

a população.  Então vai  um recado direto  para as  Prefeitas  e  Prefeitos  de  Minas

Gerais:  continuem firmes conosco nessa caminhada rumo ao desenvolvimento, ao

progresso,  porque  confiamos  em  Anastasia,  na  equipe  de  governo.  A  base  do

governo sempre estará  aqui  presente defendendo os interesses da  população do

nosso querido Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero também fazer declaração de

voto e, ao fazê-la, demarcar com uma linha de raciocínio com a qual não concordo. É

mais ou menos a seguinte: endivida-se, mas faz; vende as empresas, mas faz. Isso

não é verdade.  Esse problema do endividamento,  primeiro mostrou  ao Brasil  que

estávamos  em  um  caminho  equivocado.  O  Brasil  tinha  uma  dívida  externa

considerada impagável - alguém lembrou isso aqui -, e foi preciso o Presidente Lula

assumir o governo, pagar a dívida externa e fazer com que o Brasil crescesse e se

desenvolvesse de forma responsável, ficando livre daquela dívida externa contraída

junto ao Fundo Monetário Internacional, por essa ideia do endivida, mas faz; vende

nossas empresas, mas faz. Esse foi um período em que prevalecia aqui no Brasil a

onda neoliberal, que era mundial, e muita coisa errada foi feita no nosso país. Um

desses  erros  foi  exatamente  a  dívida  externa.  A política  econômica imposta  pelo
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governo Fernando Henrique era, no mínimo temerária, por essa ideia neoliberal, que

era majoritária no mundo - e é ainda -, mas, naquele momento, com mais força. Foi

preciso que o Brasil  restringisse o seu endividamento, honrasse os compromissos

com o FMI, parasse de se endividar, parasse de vender suas empresas e retomasse

uma forma de desenvolvimento econômico. Foi isso que o Presidente Lula fez. Aliás,

queria comemorar aqui a boa notícia recebida por nós, brasileiros, e pelo Presidente

Lula hoje: felizmente, 75% do tumor dele já diminuiu, e, graças a Deus, o Presidente

não precisará de operação. O tratamento está indo bem. O Presidente Lula entendeu

muito  bem  essa  questão.  Aqui  em  Minas,  e  é  neste  ponto  que  faço  a  minha

declaração de voto, algo semelhante ocorreu. O governo Azeredo, que considero o

pior governo que Minas já teve, não apenas endividou Minas Gerais, como se desfez

de  empresas  fundamentais:  da  Cemig,  que  teve  de  ser  refeita  e  reposta

posteriormente, do Bemge, do Credireal; foram várias empresas vendidas e houve

um  endividamento  impressionante.  Como  conseguiu  vender  as  estatais  e  ainda

contrair  uma  dívida  hoje  considerada  impagável?  Portanto,  não  podemos  ter  na

política econômica o pensamento endivida, mas faz, porque não faz. Isso levou a um

arrocho de tamanha proporção que o  Senador  Aécio  Neves,  quando Governador,

deixou como legado para Minas Gerais o pior  salário dos professores do Brasil  e

também a não aplicação dos 12% na saúde. Então o endividamento feito na época do

governo  Azeredo  leva  a  um  estrangulamento  enorme.  Votarmos  agora  um

endividamento maior não é correto, na minha opinião, porque essa não é a melhor

maneira  de  fazer  as  coisas.  Deixará  de  haver  ações,  em especial,  nas questões

sociais aqui expostas. Então, Sr.  Presidente, quero declarar o voto dessa forma e

também fazer justiça ao ex-Presidente e ex-Governador Itamar Franco. O que alguns

pessedebistas dizem do governo Itamar Franco, tanto na Presidência quanto aqui,

não faz justiça ao grande Governador e Presidente que ele foi. O Plano Real, por

exemplo, foi obra do governo Itamar Franco. O PSDB nunca quis reconhecer isso. O

Fernando Henrique não pediu nem desculpas ao Governador Itamar Franco para se

apoderar  de  um  plano feito  durante  o  governo dele.  O  Presidente  Itamar  Franco

recuperou Furnas, que estava para ser vendida, recuperou a Cemig. Ele pagou o 13º

salário,  dívida  que  o  Azeredo  deixou,  pagou  as  dívidas  aos  servidores  públicos,
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contraídas  nesse  período.  Foi  um  período  difícil,  em  que  ele,  Itamar  Franco,

confrontou-se com a ideia do neoliberalismo, da venda das estatais em Minas. Houve

um  confronto  muito  grande  com  o  Governo  do  Presidente  Fernando  Henrique

Cardoso. Creio que não só para Minas como para o Brasil, Itamar Franco teve um

importante papel,  que gostaria de resgatar.  Mas, quanto a esse endividamento de

agora,  não  posso  concordar  com  sofismas  do  tipo:  “Você  votou  contra  o

endividamento,  você  votou  contra  Minas  Gerais  ou  votou  contra  programa  do

governo”.  Isso não tem nada a ver,  isso é um sofisma. O empréstimo poderá, no

futuro, trazer prejuízo. Se for assim, nós não podemos fazer análises. Não podemos,

Deputado Alencar da Silveira Jr., endividar-nos para prometer fazer e essa dívida se

perpetuar depois como um incômodo. Agora se reconhece a dívida feita por Azeredo,

por  Aécio  Neves,  quando  Presidente,  Líder  do  PSDB  e  Presidente  da  Câmara.

Reconhecem o endividamento feito, que hoje é sentido em Minas Gerais, que paga

juros altos anualmente, que serão renegociados pela Presidenta Dilma - com certeza

serão -, mas isso demonstra que não devíamos - eu não estava aqui à época - ter

aprovado tal endividamento com juros tão abusivos. Creio que isso pode ocorrer de

fato.  Essa  variação  cambial,  atrelar  a  uma  nova  moeda  pode,  sim,  ser  algo

extremamente perigoso, porque nós não sabemos e não podemos garantir no futuro

que essa variação cambial  não nos  fará ainda mais  mal  do  que  os  juros  que já

pagamos, que são extorsivos, de fato. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Henrique - Sr.  Presidente, aproveito aqui,  hoje, a oportunidade

para cumprimentar o governo de Minas na pessoa do Secretário Colombini, Bosco e

Renata  Vilhena,  que conseguiram empréstimos a juros de 4.62% ao ano,  junto à

Secretária do Tesouro Nacional. Esses empréstimos serão revertidos aqui em Minas

Gerais em programas de infraestrutura, como já citado anteriormente, O Programa

Caminho  de  Minas  dará  continuidade  ao  Proacesso.  Está  também  prevista  a

implementação de mais de 7.000km nos próximos anos. São trechos importantes do

Estado, como o trecho que liga Virgem da Lapa a Ijicatu, 42km; como bem conhece,

Sr. Presidente, porque é votado na região. Há trechos como Santo Antônio do Retiro

a Rio Pardo de Minas;  Turmalina a Itacambira, um velho sonho da população do

Norte  e  do  Jequitinhonha.  Falo  também  de  investimentos,  como  o  programa  de
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combate à  pobreza  rural  na  sua terceira  etapa.  É necessário  também que se dê

continuidade ao Programa Estruturador Vida no Vale. Parabenizo aqui o Frank, da

Copanor,  que  vem fazendo um  excelente  trabalho.  Com  esses  empréstimos,  nós

temos certeza da continuidade do trabalho da Copanor no Jequitinhonha e Mucuri,

que, com certeza, será estendido, no próximo ano, para o Alto e Médio Rio Pardo.

Enfim,  quero  falar  do  Programa  Minas  Comunica.  Com  esses  empréstimos,

poderemos também levar telefonia celular até a zona rural, uma vez que o Governo

de Minas,  por  intermédio  do ex-Governador  Aécio e  do  Governador  Anastasia,  já

levou a  telefonia  celular  para  os  853 Municípios  de  Minas.  Mais  uma vez,  quero

parabenizar esta Casa pela aprovação dos empréstimos e o governo de Minas pela

bela negociação feita na tomada de tais empréstimos.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar o meu

voto. Votei favoravelmente aos projetos já aqui mencionados. Minas não pode parar,

precisa continuar. Esses são empréstimos importantes para o Estado e o avanço da

segurança, conforme foi dito, da defesa social e da Polícia Militar,  o Caminhos de

Minas e os Links Faltantes. Vimos aqui Deputados citando alguns trechos no Vale do

Jequitinhonha e na região Central. Todas as regiões do Estado de Minas precisam

disso. Há muitos vivendo só com poeira e lama. Vimos aqui alguns Deputados da

Oposição criticarem o projeto que traz realmente progresso para Minas Gerais. Sr.

Presidente, parabenizo o Deputado Carlin Moura, parlamentar da Oposição, que, com

muita clareza, declarou aqui o seu voto, dizendo que são projetos importantes para

Minas Gerais e que certamente trarão grandes benefícios para o Estado. Além disso,

o governo de Minas Gerais  é avalizado pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco

Central e garante para os bancos onde pegará os empréstimos que tem competência

e condições de quitar  e cumprir  a sua dívida. Portanto, vimos aqui os Deputados

Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, que querem que os Links Faltantes continuem

com lama e poeira e Minas não tenha mais segurança, desenvolvimento e progresso.

Não poderia ser de outra forma. Qual foi o dia e a reunião em que os Deputados

Rogério Correia e Sávio Souza Cruz não falaram mal do governo de Minas Gerais, de

Aécio  Neves  e  de  Anastasia?  Na  verdade,  é  um  governo  competente,  sério  e

transparente, que não só tem feito por Minas, mas tem sido uma referência para o
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Brasil de administrar com justiça, apesar da dificuldade. Com toda certeza que, com

esse  recurso  e  empréstimo  que  adquirirá,  o  Estado  deixará  de  pagar

aproximadamente 35% de juros da sua dívida. Esse é um dinheiro que poderá ser

acoplado  e  gasto  em  saúde,  infraestrutura,  educação  e  segurança.  Então,  não

esperamos  que  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz  e  Rogério  Correia  venham  ao

microfone para elogiar  Aécio Neves e Anastasia. Na verdade,  sempre será desse

jeito,  pois  não  querem  que  Minas  Gerais  cresça  e  se  desponte  como  uma

administração  séria  e  justa.  Portanto,  Sr.  Presidente,  votei  favoravelmente  aos

projetos  já  mencionados  dizendo  que,  com  esse  recurso,  Minas  cresce,  traz

progresso e cidadania para todos os 853 Municípios do Estado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Serei bem rápido, em

razão  do  adiantado  da  hora.  Praticamente  todos  presenciamos,  comemoramos  e

votamos esses projetos importantes do governo, que vieram a esta Casa para serem

longamente  debatidos  e,  consequentemente,  aprovados  nesta  noite.  Sem  dúvida

nenhuma, todos nos remetem ao desenvolvimento de Minas. Queremos uma Minas

que venha na vanguarda do desenvolvimento dos seus Municípios em todos os meios

necessários.  A propósito,  o  nosso próprio  Governador,  no  início  de seu mandato,

manifestou esse compromisso com Minas. Basta dizer sobre a credibilidade de Minas

perante qualquer outro país e principalmente na contratação de empréstimos, graças

a sua competência, governabilidade e, também, à pontualidade de Minas, que tem

suas  obrigações.  Minas  paga  bem  e  paga  corretamente  os  compromissos,

principalmente agora, neste momento em que aprovamos esse novo momento que

viveremos,  momento  de  desenvolvimento  com  a  construção  dos  Links  Faltantes

praticamente em todo o Estado de Minas Gerais. Em meu nome e em nome do meu

povo do Sul de Minas, quero dizer da nossa satisfação. Os Prefeitos, Deputado Luiz

Henrique, há muito tempo aguardavam a autorização deste Parlamento para que o

governo pudesse buscar recursos lá fora para iniciar, no próximo ano, um verdadeiro

canteiro de obras, com a construção de rodovias, buscando a comunicação de Links

Faltantes em Municípios que não foram atendidos, na área da segurança e em todas

as esferas possíveis.  O nosso Governador é estritamente correto e sabe trabalhar

perfeitamente. Durante o Choque de Gestão, pôde perfeitamente traduzir o que Minas
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Gerais  representa  hoje  junto  aos  outros  países.  Quero  dizer  da  nossa  enorme

satisfação e alegria em compartilhar este momento, ratificando a palavra de todos os

parlamentares  que  por  aqui  passaram  durante  esta  noite,  manifestando  a  nossa

satisfação com o compromisso do governo com Minas Gerais e com a nossa região.

Votamos favoravelmente, na certeza de que teremos bons ventos, boas obras e bom

desenvolvimento para todos, para que Minas Gerais caminhe justamente em favor de

todo o seu povo. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, tive a oportunidade de relatar, na Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esses projetos de financiamentos que o

governo de Minas está buscando. Posso dizer, em relação ao caso da Cemig, que a

dívida  original  do  governo  do  Estado  com  a  Cemig  era  da  ordem  de

R$5.400.000.000,00  e  o  governo  quitará  essa  dívida  pelo  valor  de

R$3.500.000.000,00.  Portanto  há  um  desconto  de  R$1.900.000.000,00.  Mais  que

isso,  sobre  a  dívida  antiga  com  a  Cemig  de  R$5.400.000.000,00,  incidiam  juros

anuais  de  8,18%  ao  ano,  que  realmente  são  altos.  Na  nova  contratação  de

financiamento, esses juros baixarão para 4,62% ao ano. Portanto, além de ter um

desconto de R$1.400.000.000,00, teremos 4% ao ano de juros, quando o governo

pagará menos. Portanto é um bom negócio para o governo de Minas Gerais.  Em

relação aos demais financiamentos da ordem de R$3.000.000.000,00, que irão para

programas  como  o  Caminhos  de  Minas,  programas  de  investimento  na  área  de

segurança pública e mobilidade urbana, são investimentos da maior importância para

o  povo  de  Minas  Gerais.  Isso  melhorará  não  só  Minas  Gerais,  mas  a  vida  das

pessoas. Essa é a razão do nosso voto favorável. É lógico que todas as regiões, a

minha região, o meu eleitor, a quem devo satisfações, certamente ficarão satisfeitos

com os investimentos que o governo fará, sobretudo no projeto Caminhos de Minas.

Mas o debate de hoje foi para um lado que tem sido comum nos parlamentos do

Brasil e no mundo, nas discussões políticas. Algumas vezes somos tentados a levar

essa discussão para um ponto em que, se alguém vota contrário à minha posição,

está errado. Isso é profundamente lamentável e se reveste de um gesto autoritário e

de uma intolerância inadmissível. Se eu votei a favor do governo, sou submisso, mas

isso não é verdadeiro. Eu sou submisso ao meu eleitor,  aos interesses da minha
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região e  das pessoas que represento,  mas não chamaria  isso  de submissão.  Eu

posso até não concordar com o pronunciamento ou com a votação de determinado

parlamentar desta Casa, mas tenho de respeitá-lo. Se eu não faço isso, o problema

fica sério. O foro íntimo de cada um precisa ser muito bem aprofundado e analisado,

porque as pessoas, em nome de ações democráticas, como dizer que alguém está

votando de forma submissa, na verdade estão escondendo uma atitude autoritária.

Então quem não concorda comigo está errado? Não há ninguém melhor ou pior que

ninguém. As pessoas são diferentes, têm interesses diferentes, posições diferentes.

No meu caso, ninguém votou em mim sem saber que antes eu apoiava o Governador

Antonio Anastasia.  As pessoas  foram às urnas sabendo disso.  E hoje  estou  aqui

cumprindo  com o  compromisso que  fiz  durante  o  processo eleitoral,  de  apoiar  o

Governador Antonio Anastasia, nesta Casa. Portanto, quanto a votar com o governo e

apoiar os seus projetos, eu já havia feito isso muito antes de chegar aqui para este

mandato. O autoritarismo e a intolerância são atitudes que não devem permear os

nossos  trabalhos  nesta  Casa.  Como  eu  disse,  certamente  devemos  no  mínimo

respeitar a posição de cada um. Cada qual tem apenas um voto nesta Casa. Não

adianta eu esbravejar, gritar e querer que as pessoas acompanhem o meu raciocínio

e o meu encaminhamento. Cada um tem a sua posição, que é única. Os Deputados

que aqui estão devem respeito à sociedade e às pessoas que os elegeram. Todos

temos  discernimento  e  posição  próprios  de  cada  um.  Se  alguém  não  concordar

comigo e não votar igual a mim, eu tenho de respeitar, apesar de não concordar com

essa posição. Os Deputados não chegaram aqui sozinhos, apenas porque quiserem.

Por isso digo que todos aqui merecem um enorme respeito, porque chegaram aqui

respaldados pela vontade popular, pelo voto do povo. Todos nesta Casa merecem

respeito.  O  nosso  vestibular  é  a  cada  quatro  anos.  Posso  divergir  e  até  não

concordar, mas o respeito a cada um significa respeitar o eleitor que enviou para cá o

parlamentar. Esse é o nível do debate que devemos fazer nesta Casa, e não dizer

que alguém é submisso porque votou assim ou assado. A palavra submissa é a mais

adequada para  esse ponto.  Portanto,  Sr.  Presidente,  temos  de elevar  o  nível  do

debate e respeitar as pessoas que aqui estão, porque elas chegaram aqui carregadas

pela sociedade e pela população de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Bosco -  Sr.  Presidente,  caros  colegas Deputados,  público  que nos

acompanha pela TV Assembleia, ao encerrar mais um dia de trabalho, gostaria de

dizer a todos e a todas, sobretudo ao meu povo da região do Alto Paranaíba e do

Triângulo Mineiro, que estamos encerrando mais um dia de trabalho extremamente

positivo, com a consciência tranquila e com o sentimento do dever cumprido neste dia

e, acima de tudo, com a convicção de que votamos bons projetos para Minas Gerais.

Projetos  que  vão  propiciar  ao  governo  do  Estado continuar  avançando  nos  seus

programas e atendendo a todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Portanto, Sr.

Presidente, tenho a certeza e a plena convicção de que autorizarmos o governo a

buscar o empréstimo para quitar  a dívida do Estado com a Cemig é, sem dúvida

alguma, um avanço importante, que vai propiciar a ela potencializar ainda mais os

seus investimentos  em  Minas  Gerais  e  ao  governo,  que está  tendo essa grande

oportunidade:  fazer  uma quitação  com  abatimento  nos  juros  relevantes.  Oxalá  o

governo  do  Estado,  por  meio  desta  Casa,  com  a  frente  parlamentar  sobre  a

negociação da dívida com o governo federal, possa alcançar o mesmo sucesso da

negociação  do  governo  com  a  Cemig.  Ainda  dentro  da  questão  da  Cemig,  Sr.

Presidente,  caros  colegas  Deputados,  não  poderia  deixar  de  ressaltar  o  avanço

importante e histórico de Minas Gerais em prol dos produtores rurais, dos pequenos

produtores  rurais  que  estão  tendo  oportunidade,  por  meio  de  uma  parceria  do

governo federal com o governo estadual e com a Cemig, com o programa Luz para

Todos.  Nunca,  em  Minas  Gerais,  nos  últimos  anos,  houve  tantos  avanços  e

investimentos importantes para essa classe sofrida mas importante do nosso Estado,

os produtores rurais, que hoje podem contar com a luz e com a energia, tendo as

mesmas condições em suas pequenas ou grandes propriedades que o cidadão que

mora na cidade. Não poderia também, Sr. Presidente, a exemplo dos colegas que me

antecederam, deixar de dizer da importância do Caminhos de Minas. Só não vê quem

não quer. Nosso Estado tem dimensões continentais, divide-se em 853 Municípios,

que hoje estão tendo progresso, melhoria, segurança e facilidade no escoamento da

produção. Este governo é visionário, é um governo que realmente está investindo e

criando oportunidades para todas as cidades. Portanto, quero dizer ao meu povo de

Rio Paranaíba, que está dentro do projeto Caminhos de Minas: Rio Paranaíba estará
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interligada pelo asfalto à Serra do Salitre. A ligação está prevista dentro do Caminhos

de Minas de Pratinhas a Medeiros, de Perdizes a Uberaba. Então temos, além de

tantas outras cidades do Estado de Minas Gerais,  o Alto Paranaíba e o Triângulo

Mineiro,  que  serão,  sem  dúvida  alguma,  beneficiados,  e  muito,  com  esses

empréstimos que autorizamos o governo a contrair a partir de agora. Sr. Presidente,

continuo entendendo que o Plenário é soberano e que devemos respeitar a opinião

dos colegas, mesmo quando é divergente da nossa. Portanto, faltar com respeito aos

colegas  não é  correto,  porque,  como disse,  todos  aqui  estão  representando  uma

parcela da sociedade, dos mineiros e das mineiras. Sr. Presidente, fica aí o nosso

manifesto de alegria e satisfação, com certeza absoluta de que o que votamos aqui

hoje foi em favor de todos os mineiros e de todas as mineiras.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a minha questão de ordem está apoiada no

art.  62  do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa.  Art.  62:  “O  Deputado

acusado  na  prática  de  ato  que  ofenda  a  sua honorabilidade  poderá  requerer  ao

Presidente  da  Assembleia  que  mande  apurar  a  veracidade  da  arguição  e,  não

provada  a  procedência,  imponha  ao  Deputado  ofensor  a  penalidade  regimental

cabível”.  Sr.  Presidente,  já  utilizei  deste  expediente  uma  vez  nos  meus  cinco

mandatos na Assembleia Legislativa. Certa vez aconteceu o que ocorreu aqui nesta

noite,  na Assembleia Legislativa,  e que lamentavelmente vem acontecendo muitas

vezes.  Vários  Deputados  da base do  governo têm  sido atacados  e  acusados  de

práticas  que  ferem  a  honra  dos  Deputados.  Daquela  vez,  lembro  que  vários

Deputados me pediram para retirar o requerimento baseado no art. 62, mas fui firme

porque queria que o Deputado provasse aquilo que estava falando, o que ele não

pôde fazer. Além de mim, queria dizer que outros Deputados assinam essa questão

que  estamos  encaminhando  a  V.  Exa.  Por  exemplo,  Deputados  Bosco,  Rômulo

Viegas, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Henrique. Sr. Presidente, estamos nos sentindo

ofendidos  e  não  queremos  continuar  a  conviver  com  isso  na  Assembleia,  sendo

tratados a todo momento dessa maneira. Aceitamos o jogo democrático, aceitamos

as críticas, pois são próprias do debate. Agora, chamar os Deputados de (- Expressão

expungida  por  determinação do Sr.  Presidente.),  dizer  que rastejam...  Isso  não é
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maneira  de  debater  nem  de  tratar  os  colegas  do  Parlamento.  Tenho  uma  longa

convivência com o Deputado Sávio Souza Cruz. Fomos Vereadores juntos em Belo

Horizonte. Tenho por ele a maior admiração. Considero-o brilhante, inteligente, mas

não posso concordar com a maneira como ele tem nos tratado. Não posso concordar

com a maneira como tem tratado o nosso grande Líder, o Senador Aécio Neves, por

quem temos o maior respeito. Não suportamos mais ouvir a maneira como ele trata a

Dra. Andrea Neves, comparando-a a um nazista, a alguém que trabalhou pela morte

de  6  milhões  de  judeus,  quando  já  temos  a  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos. Isso não é relação e não pode perdurar nesta Casa. Sr. Presidente, iremos

às últimas consequências. Encaminhamos a V. Exa. o que desejamos, que é uma

outra relação. Não é possível, a toda hora, termos nossa honra sendo atacada. A

esse documento juntarei as notas taquigráficas da votação da semana passada, em

que  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  alega  que  houve  mensalão  nesta  Casa.  É

lamentável.  Não suportamos mais essa relação, não queremos ser tratados dessa

maneira. Não aceitamos. Nossas famílias não aceitam. Elas nos acompanham, os

que nos apoiam nos acompanham. Tenho mensagens enviadas. Faço questão de ler,

ao vivo, pela TV Assembleia Legislativa, que as pessoas acompanham. Não temos de

conviver com isso. Não temos que ter essa relação. (- Lê:) “Deputado João Leite,

assistimos às votações pela TV Assembleia. Deputado João Leite, tenho certeza de

que  Jesus  está  bem  ao  seu  lado,  dando  direção  e  habilidade”.  Essas  são  as

manifestações  que recebemos  nesse momento.  As pessoas  acompanham.  Não é

possível que elas fiquem ouvindo essas coisas sobre os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Luiz Henrique, Bosco, Zé Maia e Alencar da Silveira Jr. Não aceitamos isso.

Pedimos outra relação. Deixo consignado meu respeito e admiração pelo Deputado

Sávio Souza Cruz, pela inteligência. Estamos falando de alguém que presidiu com

brilho a Câmara Municipal  de Belo Horizonte,  foi  Líder de Governo nesta Casa e

deixamos a  ele  nossa mensagem. Peço a V.  Exa.  que apure  se somos o  que o

Deputado tem falado. Juntarei a esse documento as notas taquigráficas da semana

passada, conforme disse, e juntarei mais documentos, mostrando que não podemos

aceitar  que  essa  relação  continue.  Repito,  essa  relação  não  pode  perdurar  no

Parlamento. Obrigado.
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O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Srs. Deputados que permanecem

conosco até este momento, telespectadores da TV Assembleia, queria dizer-lhes que

não tomo o Deputado João Leite por néscio. Sei que ele está sempre presente aqui,

pastrano, solerte e zeloso pelo que ocorre neste Parlamento. Não posso deixar de

mencionar que a riqueza da língua portuguesa está na incorporação das expressões

idiomáticas.  Quando se fala  em (-  Expressão expungida  por  determinação do Sr.

Presidente.), não se imagina que alguém (- Expressão expungida por determinação

do Sr. Presidente.) literalmente do Governador Anastasia, porque não me consta que

ele  use  botas.  Mas  é  uma  expressão  idiomática  incorporada  ao  nosso  idioma

português. Da mesma forma, quando usamos a expressão rastejante, não se deve

imaginar que eu tenha mencionado que os Deputados da base se converteram em

répteis e que saem rastejando pelo Plenário. Da mesma forma, quando falamos em

servilismo, não fazemos menção à origem etimológica, que remente a uma posição

dos escravos, dos cativos. Hoje, quando se fala em cativante, podemos, até mesmo

etimologicamente,  falar  que  a  expressão  vem  de  cativo  e  de  escravo.  Quando

falamos em sabujo, que até mesmo é uma classe de cães muito fiéis, não se imagina

que se mencionou aqui que alguém fosse um cachorro. Então essas são expressões

idiomáticas incorporadas ao nosso idioma, a nossa língua pátria e que são de uso

corriqueiro.  Daí  a  minha  estranheza  por  V.  Exa.  pleitear  e  acolher  a  retirada  de

expressões idiomáticas, consolidadas no idioma português. É fundamental que nós

aqui não queiramos isso, até porque a menção a esses adjetivos foi feita por mim

antes da votação. Eu não sabia se ia votar a favor ou contra. É fundamental destacar

que aqui votamos quatro projetos de empréstimos, todos com tramitação em tempo

recorde,  os  quais  não  passaram  nas  comissões  de  mérito.  Se  é  para  tratar  de

segurança, tinha de passar na segurança; se é para fazer Links Faltantes, deveria

passar na comissão de infraestrutura, de transportes. Isso demonstra, na opinião do

ilustre  Deputado,  esse  caráter  servil  da  Assembleia  Legislativa  em  relação  ao

Executivo.  É  fundamental  que  não  procuremos  mudar  o  assunto,  traçarmos  uma

cortina de fumaça sobre o que foi aqui mencionado, ao nos apegarmos a expressões

que, de fato, tomadas literalmente, poderiam ser consideradas ofensivas. Mas são

expressões  idiomáticas,  compatíveis  com  o  Parlamento,  incorporadas  ao  idioma.
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Portanto acho até que devo pedir a V. Exa. que reconsidere a decisão de excluir dos

registros  qualquer  das  expressões  mencionadas.  Fica  assim  renovada  a  minha

disposição  de tratar  o  Parlamento  com  um  bom  nível,  mas sem a  tutela,  sem  a

censura,  consolidada,  sim,  Deputado  João  Leite,  em  Minas  Gerais.  E  isso  é  do

conhecimento público. A primeira irmã Andrea Neves acumulou, nas suas mãos, toda

a verba publicitária do Estado, da administração direta e indireta, das empresas, da

Loteria Mineira, da Cemig, da Copasa e da Codemig, e usa isso com mão de ferro

para construir um mito em torno do seu irmão. Vivemos tal situação em Minas Gerais,

o  que  é  do  conhecimento  público.  Há  inúmeros  vídeos  na  internet,  de  vários

professores e ex-Diretores da Globo em Minas Gerais, falando do que ocorreu. Até

mesmo um jornalista da Rádio Itatiaia foi cassado. O Jorge Cajuru foi demitido no ar

porque fez uma crítica. Vivemos esse tempo de censura, que é comparável à ação do

famoso Goelbbes, que não era matador, mas um homem de propaganda, um homem

que construiu com censura a imagem de um líder chamado Adolf Hitler, que também

teve êxito eleitoral, como tem tido o Senador Aécio Neves. Ficam essas explicações

prestadas a este Parlamento e ao povo de Minas, a fim de que fique clara a opinião

deste Deputado. Agradeço ao Deputado Dinis Pinheiro a concessão desta questão de

ordem  para  que  eu  pudesse explicar  o  questionamento do  Deputado João  Leite.

Muito Obrigado.

Declaração de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, acho que demorou a chegar

esse clima que estamos vivendo aqui hoje. Durante todo este ano, tivemos essas

manifestações dos Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, que não convêm

a esta Casa. Vimos que hoje o Deputado Sávio Souza Cruz estava um pouquinho

transtornado. Ele saiu do seu cotidiano, e olha que o conheço muito bem. A partir de

agora,  acho  que  temos  de  melhorar  o  nível  nesta  Casa.  Sr.  Presidente,  votei

favoravelmente aos projetos. O Deputado Sávio Souza Cruz diz que não passaram

pelas comissões de mérito. O telespectador da TV Assembleia, esta TV que criamos

há 16 anos justamente  para mostrar  o  que acontece nesta Casa,  e  a população

avaliam o trabalho de cada parlamentar aqui durante todo o ano e precisam saber a

verdade. Fomos avaliados aqui no governo Itamar Franco. Os projetos não passaram
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pelas  comissões  de mérito  porque  não havia  necessidade.  É  dinheiro  para  fazer

asfalto, Sr. Presidente, que irá beneficiar a região do Deputado Sávio Souza Cruz,

mas  ele  foi  contrário  a  esse empréstimo.  Ele  prefere  que as  pessoas  continuem

andando a pé; e o Deputado Rogério Correia pensa da mesma forma. Não vou falar

dele, porque não está presente, mas ele prefere não levar o asfalto à população. O

Deputado Sávio Souza Cruz conhece esta Casa e sabe perfeitamente que o projeto

passou  por  algumas  comissões,  como a  Comissão  de  Justiça  e  a  Comissão  de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Não  há  necessidade  de  passar  pela

comissão de mérito, Deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa. sabe perfeitamente que

não. Tudo bem, vai passar pela comissão de mérito dos transportes. Vamos fazer o

asfalto onde? Já há o programa, Deputado Sávio Souza Cruz, um programa que o

Governador Itamar Franco,  que não está aqui mais,  não fez; um programa que o

Governador do qual V. Exa. foi Secretário não fez. Ficou aquela paradeira. O povo

mineiro é que tem de saber. O Itamar Franco foi um bom Presidente? Será que ele

saiu com uma boa aprovação? O Deputado Sávio Souza Cruz saiu com uma boa

aprovação? Não deve ter  saído  não,  porque nem voltou para  esta  Casa,  não foi

reeleito. Quem é bom volta, é reeleito, porque não vai ficar fora. Ele ficou fora. Acho

que a maior briga que tem Sávio Souza Cruz com o governo Aécio Neves deve-se a

que o Governador não o aproveitou em hora nenhuma, mesmo ele sendo ligado a

Itamar. Então o Deputado Sávio Souza Cruz só se lembra de Aécio Neves. Fala da

Andrea de uma forma que é ruim. Queria ver se fosse da irmã dele fora daqui. Acho

que não podemos nos comportar dessa maneira. Estamos num final de ano, próximo

ao  Natal.  No  ano  que  vem,  vamos  melhorar  esse  convívio  aqui,  tenho  certeza,

Deputado  João  Leite.  O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  vai  respeitar  mais  este

Parlamento, vai conter sua língua. Ele é um homem brilhante, inteligentíssimo para o

mal. Para o mal ele é ótimo. Gosta de pegar em minúcias. Quando o faz, sabe onde

pegar.  Temos de deixar  bem claro isso aqui.  O telespectador  está vendo isso.  O

Deputado  Sávio  Souza  Cruz  sabe  onde  pegar  e  onde  dar  a  sua  alfinetada.  Os

posicionamentos são perfeitos. Ele tem berço. Então não é por aí, Deputado Sávio

Souza Cruz.  Não podemos continuar  com esse clima nesta Casa. Daqui a pouco

ficará ruim o nosso clima. Então, mais uma vez, quando ele diz que não foram os
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projetos para a comissão de mérito, que foram votados a toque de caixa, quero dizer

que a Oposição os acompanhou nas comissões por seus membros na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e na Comissão de Justiça; acompanhou e

discutiu. V. Exa. leu e acompanhou todos os projetos que foram votados nesta Casa e

sabia que o empréstimo para fazer asfalto é o Caminho de Minas, que beneficiará o

povo mineiro. Temos um governo para frente, que pensa no futuro. Vamos fazer o

futuro, mas o presente está agora, Sr. Presidente. E o Deputado Sávio Souza Cruz

tem de entender isso. Esqueça um pouco o passado, quando foi Secretário e no final

do mês fazia o pagamento em sete vezes. Ele diz que não pegaram empréstimo. É

claro, Deputado Sávio Souza Cruz, pois o Governador de V. Exa., naquela época, não

tinha credibilidade, não tinha crédito para pegar uma agulha. Esse foi o governo de

que o Deputado Sávio Souza Cruz fez parte. Para finalizar, gostaria de reafirmar as

minhas críticas em relação à Cemig. A luz não acaba apenas quando chove, mas

quando o cachorro, no popular, faz xixi na beira do poste. Não precisa nem chover em

Belo Horizonte. A Cemig está preocupada em comprar, crescer e buscar investimento

no exterior, mas está se esquecendo do patrimônio maior: a luz do nosso Estado, das

nossas cidades, da nossa gente. Muito obrigado. Que o Deputado Sávio Souza Cruz

reveja o seu palavreado neste Plenário.

Questão de Ordem

O Deputado Zé Maia – Não será necessário nem 1 minuto, Sr. Presidente. Quero

apenas dizer que a comissão de mérito para tratar de matéria de empréstimo é a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela qual tramitaram todos os

projetos  de  que  falamos  aqui  sobre  empréstimo.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.

Parabéns  pela  condução  dos  trabalhos,  pela  paciência,  pela  aula  de  civismo  e

democracia dada por V. Exa., abrindo a todos a oportunidade de expressar os seus

mais profundos sentimentos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
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ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Jayro Lessa

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de ordem - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de

Proposições: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Votação,

em 1º turno,  do Projeto de Lei nº  2.449/2011; votação do Substitutivo nº  1,  salvo

emendas; aprovação; votação das Emendas nºs 1, 4 e 6 a 9; aprovação; votação das

Emendas nºs 2, 3 e 5; rejeição; declarações de voto - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 90/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.061/2011;  encerramento  da  discussão;  discurso  da

Deputada Luzia Ferreira; votação do Substitutivo nº 1; aprovação na forma vencido

em 1º turno - Discussão em 1º turno, do Projeto de Lei nº 252/2011; encerramento da

discussão;  votação do Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  aprovação;  votação das

Emendas  nºs  1  a  3;  rejeição  -  Inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana -

Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fábio  Cherem  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
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Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  –  Sr.  Presidente, quero  registrar  a  minha

preocupação -  creio que seja a preocupação dos belo-horizontinos, especialmente

dos que ontem sofreram danos materiais – com os prejuízos causados pela chuva.

Graças a Deus, houve apenas danos materiais! Ontem, enquanto transcorria reunião

nesta Casa, Belo Horizonte se transformou em um verdadeiro caos. Só tivemos a

noção do tamanho desse caos no retorno para casa,  quando encontramos várias

regiões sem luz e árvores caídas por todos os lados. Como disse, graças a Deus, não

houve perda de vidas, mas muitas vítimas perderam bens materiais. Então, deixo um

alerta: é preciso que haja uma estratégia para esse período. Diria, sem exagero, que

a estratégia para enfrentar a questão das chuvas deve ser de guerra, pois é uma

grave situação que se repete todo ano, em Belo Horizonte. Ontem, ouvimos algumas

críticas  à  Cemig.  Também  faço  críticas,  embora  as  faça  com  equilíbrio,  porque

entendo que, em momentos de caos, é muito difícil que se atendam aos pedidos de

reparo na rede com a rapidez que as pessoas desejam. Hoje pela manhã, vindo para

esta  reunião  extraordinária,  passei  por  veículos  da  Cemig,  ainda  se  buscava

encontrar  pontos  com  problema  na  rede  elétrica.  Já  percebi  que  a  Cemig  tem

dificuldade  em  identificar  o  problema.  Isso  ocorre  na  minha  região.  Por  diversas

vezes, no período de chuvas, ficamos sem luz. Vejo que carros da Cemig circulam
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por todos os lados do bairro, procurando o defeito, que demora a ser encontrado. Há

uma falha técnica que propicia a demora na detecção do problema. Para que não

ocorram tragédias com perda de vidas, é preciso resolver esses problemas, e a perda

material também já é outro grande problema. É impossível repor uma vida. Não dá

para fazer concessão quando se trata da vida humana.

Hoje  o  jornalista  Márcio  Fagundes  trouxe,  em  sua  coluna,  uma  nota  muito

pequenininha, mas que representa mais um alerta. Recentemente, agora no final do

ano,  realizamos  uma audiência  nesta  Casa,  a  requerimento  meu,  para  tratar  da

questão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Essa audiência teve por objetivo

saber da Sra. Edwiges, Superintendente do Aeroporto, a estratégia da Infraero para

este final de ano, visto que houve um crescimento de quase 30% no movimento do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em comparação com o mesmo período do

ano passado, em que o Brasil cresceu 12%. O crescimento de Confins foi de quase

30%. Além disso, a reforma do estacionamento, aquelas obras que lá estão sendo

feitas e o crescimento previsto para os meses de dezembro e janeiro me levaram a

dizer, em audiência nesta Casa, sem querer ser “apocalíptico” nem profeta, que caos

haverá,  se  a  Infraero  não  tomar  uma  providência  enérgica  que,  de  fato,  dê

tranquilidade aos usuários do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, nos meses de

dezembro e janeiro. No ano passado, esse aeroporto bateu o recorde de atrasos no

Brasil, e notem que não é o maior aeroporto do Brasil! E agora, com aquelas obras,

com o caos do estacionamento, com o congestionamento no setor de “check in” e

com tudo o que já sabemos por experiências dos anos anteriores,  deixo aqui  um

alerta:  se a Infraero não elaborar  realmente um plano de contingência,  um plano

efetivo de atendimento aos usuários do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, mais

uma  vez,  e  lamentavelmente,  testemunharemos  a  insatisfação  e  o  estresse  dos

passageiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Arlen Santiago – Sr. Presidente, Srs. Deputados, está chegando o fim

do ano e o Natal, ano com várias turbulências internacionais e nacionais. Aliás, o

Brasil,  no  terceiro  trimestre,  apresentou  crescimento  zero  e  muitas  dificuldades.

Entretanto, em alguns setores, Minas Gerais tem avançado. Neste momento, gostaria

de fazer uma referência à Secretaria de Educação, Profa. Ana Lúcia Gazzola, pessoa
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cujo currículo é invejável e que muito bem dirigiu a UFMG, considerada uma das

melhores universidades do País. Ela foi convidada pelo Governador Anastasia para

estar à frente da Sedese no mandato passado e fez um excelente trabalho. Treinou

pessoas  e  instituiu  programas,  como o  ProJovem,  que  incentiva  os  jovens  a  se

qualificarem.

Neste ano, mesmo com a crise financeira, vimos que a Secretaria de Educação,

muito bem dirigida pela Profa. Ana Lúcia Gazzola e sua equipe, pela Subsecretária

Ceres, pela Chefe de Gabinete Sueli, pelo Leonardo Petrus, pelo Adair e por tantos

outros, vem conseguindo, mesmo com a queda de arrecadação, fazer as reformas de

que as escolas precisam, fazer uma grande interação com o governo federal. Isso

possibilitará que, no início do ano, se construam 400 quadras poliesportivas cobertas,

para  que  os  alunos  de  Minas  possam ter  momentos  de  socialização,  podendo a

comunidade também usufruí-las. Queremos falar, Deputado Jayro Lessa - sei que V.

Exa. concorda conosco, assim como toda a Casa -, do excelente trabalho que vem

sendo desenvolvido por essa mulher sensível, técnica, competente e politicamente

habilidosa. Ela tem feito um excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação.

Sem sombra de dúvida, alguns preferem o caos, o “quanto pior, melhor”. Mas temos a

certeza de que, para não haver caos na educação, o trabalho que tem sido feito pela

Profa. Ana Lúcia Gazzola tem surtido efeito, principalmente para as nossas crianças,

que terão grande proveito pelo trabalho desse governo sério.  O governo do Prof.

Anastasia e o trabalho da Secretária de Educação têm trazido muitos benefícios a

Minas. A Secretária é extremamente séria, competente e tem feito interação com as

Prefeituras. Ela conseguiu, neste ano, duplicar os recursos para o transporte escolar,

que  um  fator  extremamente  importante  para  que  os  alunos  possam  chegar  às

escolas, visto que Minas Gerais tem um território maior que a França. Além disso,

nossas  estradas  municipais  são  de  péssima  qualidade.  As  estradas  estaduais  já

melhoraram muito, o que é bom. Fica aqui, neste final de ano, o nosso agradecimento

ao trabalho que a Profa. Ana Maria Gazzola tem feito, com maestria, à frente de sua

Secretaria.  O  Deputado  Bosco,  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  tem

acompanhado o trabalho sério, competente e digno da Profa. Ana Lúcia, que faz com

que os mineiros fiquemos orgulhosos. Vamos, cada vez mais, lutar para melhorar a
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nossa educação.

O Deputado Rômulo Viegas - Quero concordar com o Deputado Arlen Santiago: a

nossa Secretária de Educação tem feito um excelente trabalho. Professora da UFMG,

ex-Reitora, apesar de todas as dificuldades financeiras que o Estado tem passado,

ela conseguiu ajudar o governo de Minas nesse momento difícil da reivindicação justa

dos  professores  da  rede  estadual  de  ensino.  Deixo  aqui  registradas  a  sua  boa-

vontade, a sua competência, a sua experiência na Secretaria de Educação, o que lhe

permite ser muito útil ao nosso Estado. Como bem disse o Deputado Arlen Santiago,

vou  mais  além:  ela  tem  atuado  também  nos  nossos  conservatórios  estaduais  de

música, aos quais tem dado atenção especial. Somos sempre muito bem-recebidos

na  Secretaria  de  Educação.  Fica  aqui  o  nosso  reconhecimento  pelo  trabalho  da

Secretária Ana Lúcia Gazzola e de toda a equipe do governo Anastasia. Nós, da base

do governo, temos orgulho de defender este governo, pois ele é sério, competente,

transparente e altamente eficiente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em sua 2ª  Fase,  com  a  discussão e  a  votação da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 2.391/2011, por não estarem cumpridos os pressupostos processuais para

sua apreciação, e os Projetos de Lei nºs 2.700, 2.701, 2.702 e 2.703/2011, apreciados

na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

90, 1.061 e 252/2011 sejam apreciados em primeiro lugar,  nessa ordem, entre as

matérias em fase de discussão.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.449/2011, do Governador do Estado,
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que  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26/12/75,  que consolida  a  Legislação Tributária  do

Estado de Minas Gerais e fixa prazo mínimo para alienação de veículos automotores

apreendidos ou removidos. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade

do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto

na  forma do Substitutivo  nº  1,  que apresentou.  Emendado em Plenário,  voltou  o

projeto  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  que  opina  pela  aprovação  das

Emendas nºs 1 e 4 e das Emendas nºs 6 a 9 ao Substitutivo nº 1, que apresentou, e

pela  rejeição das  Emendas  nºs  2,  3  e  5.  Em votação,  o  Substitutivo  nº  1,  salvo

emendas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em  votação,  as  Emendas nºs  1,  4  e  6  a  9.  As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Aprovadas.  Em  votação,  as  Emendas  nºs  2,  3  e  5.  As  Deputadas  e  os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.449/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1,  4 e 6 a 9. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, registro o meu voto favorável.

O Deputado Carlin Moura – Sr. Presidente, quero declarar meu voto favorável ao

Projeto nº 2.449/2011, que teve a sua aprovação em 1º turno confirmada hoje, neste

Plenário, incluindo-se as Emendas nºs 1 e 4, também aprovadas. A Emenda nº 1, de

minha autoria, trata da isenção da Taxa de Segurança Pública, que é cobrada em

casos de presença da Polícia Militar em eventos públicos. Estendemos essa isenção

aos  esportes  especializados.  Na verdade,  Sr.  Presidente,  hoje  essa  isenção já  é

concedida ao futebol, tanto o profissional quanto o amador. Nós consideramos isso

justo  e  correto,  porque  futebol  ocorre  em  espaços  públicos.  São  os  estádios  do

Mineirão, do Independência e da Arena do Jacaré ou os espaços onde há futebol

amador, e os clubes não pagam a referida Taxa de Segurança Pública. No caso dos

esportes  especializados,  como,  por  exemplo,  o  vôlei,  o  basquete,  o  handebol  e

atletismo,  essa  taxa  é  cobrada.  Apresentei  essa  emenda,  que  foi  acatada  pelo

relatório do ilustre Deputado João Leite, que é muito sensível às questões do esporte.
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Em Plenário,  foi  votada e aprovada por unanimidade, pelos Deputados presentes.

Assim,  agradeço a aprovação,  em 1º  turno,  dessa emenda.  Todas as federações

estão  muito  atentas.  Ainda  ontem,  estivemos  com  Presidentes  de  federações  de

esportes especializados, entre elas a de atletismo, a de ciclismo, a de triatlo e a de

“tae kwon do”. Elas também defendem a isenção. Aprovada em 1º turno, espero a

confirmação da sua aprovação em 2º turno, para que com a sanção do Governador

do Estado, a referida isenção se transforme em lei. É um benefício para o esporte

especializado, que cumpre o papel fundamental de formar atletas e preparar jovens

para representar o Brasil nos esportes olímpicos. O esporte especializado precisa de

apoio maior do poder público. Deixo o meu registro. Estou satisfeito com a aprovação

em  1º  turno  e  espero  que,  em  2º  turno,  também  seja  aprovada.  Agradeço  às

Deputadas e aos Deputados a aprovação da emenda.

O  Sr.  Presidente  –  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  90/2011,  do

Deputado Sargento Rodrigues, que dá nova redação ao inciso III do art. 13 da Lei nº

14.941,  de  29/12/2003,  que  dispõe  sobre  o  Imposto  sobre  Transmissão  "Causa

Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os  Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 90/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  1.061/2011,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  dispõe  sobre  lançamento  de

gordura  ou  óleo  vegetal  utilizado  na  fritura  de  alimentos  nos  encanamentos  que

interligam a rede coletora  de  esgotos.  A Comissão de Meio  Ambiente  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira – Quero dizer da importância desse projeto de nosso

Presidente. Um projeto meu também foi anexado a ele, um projeto que apresentei a
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fim de criar legislação para o correto descarte de óleo e gordura na rede pluvial ou de

esgoto. Fui autora com o Deputado Paulo Lamac, que então era Vereador,  dessa

legislação para Belo Horizonte. Quero dizer que o famoso óleo de cozinha que todos

jogam na pia é considerado um poluente de grau 1, altamente poluente, dos cursos d

´água. Essa prática encarece o tratamento de esgoto em até 30%. Na questão da

sustentabilidade, esse aspecto havia ficado de lado. Muitos se preocupam com o que

é mais visível, com o lixo, com entulhos, mas o descarte do óleo de cozinha estava

esquecido.

Fico feliz em ver parte do meu projeto incorporado ao substitutivo que aprovamos.

Destaco apenas a relevância desse projeto para o Estado de Minas, para nossos rios,

plantas  e  peixes.  Fico  feliz  de  haver  contribuído  para  a  elaboração  do  projeto.

Parabéns ao Sr. Presidente pela iniciativa!

O Sr. Presidente – Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.061/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) – Agradeço a preciosa colaboração da

Deputada Luzia Ferreira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 252/2011, do Deputado Elismar Prado,

que dispõe sobre a renegociação da dívida de Municípios e de servidores com o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado – Ipsemg. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3, da Comissão

de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 252/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão

de Fiscalização Financeira.
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A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.445/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões, e informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram

apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado Carlin Moura, que receberam os

nºs 1 e 3, uma dos Deputados Arlen Santiago e Adalclever Lopes, que recebeu o nº 2,

uma do Deputado Célio Moreira, que recebeu o nº 4, uma do Deputado Bosco, que

recebeu o nº 5, e quatro do Deputado Sávio Souza Cruz, que receberam os nºs 6 a 9,

e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com

o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor das emendas apresentadas foi publicado na edição do dia 14/12/2011.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Jayro Lessa

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Hely  Tarqüínio;

aprovação  -  Decisão  da  Presidência;  Requerimento  do  Deputado  Tiago  Ulisses;

aprovação - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 196, 955, 1.007, 1.364, 1.834, 1.912, 2.249, 2.291, 2.292, 2.336,

2.337, 2.353, 2.390, 2.444, 2.448, 2.452, 2.556 e 2.572/2011; aprovação - 2ª Fase:

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado André Quintão; aprovação; declaração de voto - Suspensão e reabertura da

reunião  -  Requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Luiz  Humberto
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Carneiro; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.695/2011;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.696/2011; aprovação

-  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.697/2011;  aprovação  -

Suspensão e reabertura da reunião -  Votação,  em 1º turno,  do  Projeto de Lei  nº

2.445/2011; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; votação do Substitutivo nº 1,

salvo  emendas;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação  do

Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  votação  das  Emendas  nºs  1  a  9;  rejeição;

verificação de votação; ratificação da rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.446/2011;  discurso  do  Deputado  Ulysses  Gomes;  encerramento  da

discussão;  votação  do  projeto;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011; discurso do Deputado Délio

Malheiros;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto,  salvo  emendas;

aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  votação  das  Emendas  nºs  1  e  2;

aprovação;  declaração  de  voto  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.700/2011;  discursos  dos  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Bonifácio  Mourão  e

Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Vanderlei

Miranda e Adelmo Carneiro Leão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido

em 1º turno;  verificação de votação;  ratificação da aprovação -  Discussão,  em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.701/2011;  encerramento  da  discussão;  votação  do

projeto;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  verificação  de  votação;

ratificação da aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.702/2011;

encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em

1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação - Discussão, em 2º turno,

do  Projeto de  Lei  nº  2.703/2011;  encerramento da discussão;  votação do projeto;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 22/2011; não

recebimento de emenda do Deputado Délio Malheiros; encerramento da discussão;

discursos dos Deputados Délio Malheiros e Sargento Rodrigues; questões de ordem;

suspensão  e  reabertura  da  reunião;  prorrogação  da  reunião;  votação  nominal  do

projeto,  salvo  emendas;  aprovação;  votação  nominal  das  Emendas  nºs  1  a  7;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2011; aprovação na
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forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.356/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.442/2011;

discurso do Deputado Délio Malheiros; apresentação da Emenda nº 2; encerramento

da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em

1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da Emenda nº 2; rejeição -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.443/2011;  aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.658/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.659/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.660/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto  de Lei  nº  2.450/2011;  apresentação da Subemenda nº  2  à Emenda nº 1;

encerramento  da  discussão;  encaminhamento  da  subemenda  com  o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.451/2011;  apresentação  da  Subemenda nº  2  à  Emenda nº  1;  encerramento  da

discussão;  encaminhamento  da  subemenda  com  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.616/2011;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.617/2011; discurso do

Deputado Carlin Moura; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação;

verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação  -  Requerimento  do  Deputado

Rogério Correia; deferimento; votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.450/2011;

votação do projeto, salvo emenda e subemenda; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação do projeto, salvo emenda e subemenda; votação da Emenda

nº 1 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; aprovação - Requerimento do Deputado

Rogério Correia; deferimento; votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.451/2011;

votação do projeto, salvo emenda e subemenda; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação do projeto, salvo emenda e subemenda; votação da Emenda

nº 1 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.661/2011; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo

emenda; aprovação - Votação da Emenda nº 1; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e

requerimentos.
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Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio em que solicita a

tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 2.571/2011. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo de Líderes recebido hoje à tarde, na 97ª Reunião

Ordinária, em que 2/3 dos membros do Colégio de Líderes acordam, nos termos do §

2º do art. 272 do Regimento Interno, seja recebido requerimento em que se solicita

regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº 2.445/2011, e vai submeter

o requerimento a votação.

Mesa da Assembleia, 13 de dezembro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente.

O Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado Tiago  Ulisses  em que  solicita  a

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 2.445/2011. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de Redação Final  dos Projetos  de  Lei  nºs  196 e  955/2011 (À

sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei nº 1.007/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar

o imóvel que especifica ao Município de Padre Carvalho. Em discussão, o parecer.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  parecer.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 1.364/2011, da Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a proibição

de  estabelecimentos  comerciais  venderem,  servirem  ou  fornecerem  bebidas

alcoólicas  a  crianças  e  adolescentes  e  dá  outras  providências.  Em  discussão,  o
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parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.834, 1.912, 2.249,

2.291, 2.292, 2.336, 2.337, 2.353, 2.390, 2.444, 2.448, 2.452, 2.556 e 2.572/2011 (À

sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente -  Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência vai

passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 2.391/2011, por não estarem preenchidos os pressupostos processuais para

sua apreciação, e os Projetos de Lei nºs 90, 252, 1.061 e 2.449/2011, apreciados na

extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.446

e 2.447/2011 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, e o Projeto de Lei nº

1.283/2011 seja apreciado em último lugar, entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Declaração de Voto

O Deputado André Quintão -  Sr.  Presidente,  apresentei  esse requerimento,  pois

queria aproveitar a oportunidade. Sabemos que, na última semana, há acúmulo de

projetos,  e  muitos  são  polêmicos,  portanto  faz  parte  da  dinâmica  legislativa  a

obstrução, a negociação. Cada partido, bloco ou Deputado, individualmente, tem seus

meios regimentais para tentar fazer valer suas prioridades e convicções. Apresentei

esse requerimento, Sr. Presidente, e farei um apelo para a votação de dois projetos.

Explicarei  o  porquê.  São  dois  projetos  do  governo:  um  que  cria  o  Fundo  de
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Erradicação da Miséria e um que estabelece a alíquota diferenciada, que colocará de

R$180.000.000,00  a  R$200.000.000,00  nesse  fundo.  Temos  uma  reunião  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária amanhã, para, na quinta-feira,

votarmos o Orçamento e o PPAG. Várias propostas foram apresentadas no seminário

legislativo “Pobreza e Desigualdade”, com que a Assembleia percorreu todo o Estado,

e  esperamos  que  sejam  efetivadas  no  Orçamento  do  Estado,  sob  pena  de  a

Assembleia  perder  sua  credibilidade  junto  aos  segmentos  mobilizados.  Essas

propostas poderão valer-se exatamente dos recursos desse Fundo de Erradicação da

Miséria. Então, peço para priorizarmos esses dois projetos hoje. Fico à vontade para

falar deles porque são do Governador, mas têm o interesse de todo o Estado. Serei

muito  claro,  como todos  me conhecem.  A demora  em  votar  o  Projeto  de  Lei  nº

2.447/2011 gerou uma emenda do próprio governo que atende à reivindicação de um

segmento que se sentia prejudicado por uma tributação adicional, o que fez com que

já perdêssemos uma expectativa de receita de R$20.000.000,00 para esse fundo.

Portanto, a cada dia que passa, temo que algum outro segmento se sinta prejudicado

e, com seus argumentos, venha aqui ou vá ao governo - nesse caso a emenda veio

do  governo,  e  não  de  algum  Deputado  -  apresentar  mais  uma  flexibilidade  na

captação desse recurso. Então, estou sendo muito claro. Não se trata de vaidade,

pois é um projeto do governo, mas sim da superação e erradicação da pobreza em

Minas.  Que  façamos  obstrução,  inscrevamo-nos  em  todos  os  projetos;  que  se

suspenda a reunião, fiquemos até o “réveillon” aqui,  mas vamos votar esses dois

projetos, pois já perdemos R$20.000.000,00, e não quero, amanhã, que haja outra

emenda. Aí, o negócio engrossará também. Às vezes, temos que esperar 10, 11, 12,

20  dias  para  recebermos  um  retorno  positivo  a  respeito  de  uma emenda  que  é

importante e beneficiará 800 Municípios e que resulta da proposta mais votada nos

eventos institucionais da Assembleia. Essa é uma questão republicana, para todos os

Municípios de Minas Gerais. Então, Sr. Presidente, faço um apelo para chegarmos ao

entendimento e votarmos logo esses dois projetos, para a Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e a Liderança do Governo liberarem logo a aprovação de

emendas que são resultado do esforço de toda a Assembleia, e não apenas de um

Deputado  ou  do  Presidente  desta  Casa.  Na  verdade,  47  Deputados  estiveram
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presentes a esse seminário, assim como 5 mil pessoas, e foram mobilizadas dezenas

de funcionários da Assembleia. Então, que aprovemos esses dois projetos, porque

podemos  dizer  que  o  governo  tem  200  milhões...  Não  é  possível  que  negará  o

beneficiamento de 200 mais 600, ou seja, de 800 Municípios mineiros até o ano que

vem, por um valor que não chegará nem à metade do que o governo já abriu mão ao

apresentar uma emenda de mudança no Projeto de Lei nº 2.447. Portanto esse é o

meu apelo veemente, pois já perdemos 20 milhões e estamos com dificuldade de

aprovar  uma  emenda  que  não  chega  à  metade  desse  valor  e  beneficiará  800

Municípios em Minas Gerais.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  50  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita a inversão da pauta desta reunião,

de modo que o Projeto de Lei nº 2.445/2011 seja apreciado em último lugar, entre as

matérias  em  fase  de  votação.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro em que solicita a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.571/2011 seja

apreciado  em  penúltimo  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.695/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera os incisos I e II do "caput" do art. 5º da Resolução nº 5.214, de

23/12/2003,  que  altera  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da

Assembleia Legislativa, e dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À  Mesa  da

Assembleia.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.696/2011,  da  Mesa  da
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Assembleia, que dispõe sobre a prestação de contas da Assembleia Legislativa e dá

outras  providências. A Mesa da Assembleia  opina pela aprovação do projeto.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembleia.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.697/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que institui o diário oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembleia.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  10  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Votação, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  2.445/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  institui  a  Taxa  de

Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,

Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  -  TFRM  -  e  o  Cadastro

Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,

Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - CERM. A Comissão de

Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Minas e Energia

perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Emendado em

Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer, que

opinou pela rejeição das Emendas nºs 1 a 9.  Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados

e  telespectadores  da  TV  Assembleia,  venho  a  esta  tribuna  para  encaminhar

contrariamente à aprovação do Projeto de Lei nº 2.445/2011. Primeiro, esse projeto é

revelador da fraude cometida pelo governo no anúncio do Déficit Zero, do Choque de

Gestão e do PIB da China. O Choque de Gestão, o PIB da China e o Déficit Zero
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levaram  Minas  à  bancarrota.  Por  isso,  ontem  fomos  obrigados  a  engolir  quatro

projetos com novos empréstimos no total de R$7.000.000.000,00, com o Banco da

Suíça, a Agência da França, o Banco Japonês, o BID e o Bird, a ponto de eu achar

que  o  próximo  projeto  do  governo  virá  para  pedir  autorização  para  contrair

empréstimos junto a agiotas. Agora, no desespero de sanar um pouco as contas do

Estado, tivemos um projeto que aumentou o ICMS do óleo diesel e o que cria uma

taxa sobre a mineração.

Essa taxa, Sr. Presidente, é absolutamente inconstitucional; é o exercício do limite

de  um  direito.  Não  está  claro  que  direito  estará  o  Estado  fiscalizando.  O  direito

mineral é objeto de outra taxa, a Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA. Então, que

direito  será  controlado  pelo  Estado?  O  minerário  não  pode  ser,  porque  é  de

competência da União.

Além disso,  o  projeto contraria  a  Constituição,  pois  diferencia  a  taxa  quando o

minério é exportado e quando é beneficiado internamente. É vedação expressa do

art. 152 da Constituição Federal fazer a diferenciação das taxas e da tributação com

base na destinação. Diferentemente de imposto, taxa é remuneração de um serviço

prestado pelo Estado. O governo ficou com tanta vergonha que a mineração de ouro,

que fatura R$2.000.000.000,00 por ano, pagaria, com essa taxa, R$32,00 por ano, já

que é cobrada sobre a tonelagem. E isso na tabela oficial remetida pelo governo do

Estado.  Enquanto isso,  1t  de  minério de ferro de baixo teor  que custa US$10,00

pagaria R$2,00.  Os mesmos R$2,00 de 1t  de ouro. Portanto, uma taxa que deve

remunerar o Estado por um serviço prestado não pode ser baseada em tonelagem.

Se amanhã houver uma crise e a produção diminuir, a taxa será reduzida, o custo de

fiscalização  será  menor?  Se  a  produção  for  aumentada  por  uma  contingência

favorável, a taxa ficará maior? Qual a lógica disso? Qual a gênese?

Evidentemente, trata-se de imposto travestido de taxa e, portanto, inconstitucional.

Mas, ainda que seja possível, gerará outro problema: se a taxa for instituída como

está, os outros entes federados, União e Municípios, poderão fazer o mesmo e com

outros valores. Não foi demonstrada à Casa a origem desses gastos que levaram a

esse valor.

Gostaria de me referir  especificamente à bancada do Norte de Minas, a grande
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fronteira mineral do Estado de Minas Gerais, prejudicada por uma logística deficiente

e porque os jazimentos minerais da região, sobretudo de ferro, são de baixo teor,

minérios pobres, de baixo valor agregado. Quando os minérios de R$15,00, R$16,00

a tonelada forem onerados com os R$2,00 dessa taxa, o minério do Norte de Minas

deixará  de  ser  minério.  Há  diferença  entre  minério  e  bem  mineral.  Minério  é  o

conceito  econômico,  é  o  bem  mineral  economicamente  viável.  Então,  aquilo  que

poderia ser  viável  de aproveitamento no Norte  de Minas deixará  de sê-lo  e trará

graves prejuízos à sua possibilidade de fronteira mineral. Acredito que a proposta não

vai prosperar, pois deverá cair por inconstitucionalidade, se questionada. Mas, se não

cair, o grande prejudicado será o Estado de Minas Gerais e, particularmente, o Norte

de  Minas.  Por  essas  razões,  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

encaminho contrariamente à aprovação desse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, registre voto “sim” do Deputado Zé Maia, por

gentileza.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 51 Deputados. Votaram “não” 9

Deputados.  Está  ratificada a  aprovação do Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas.  Em

votação,  as Emendas nºs  1 a 9.  As  Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado André Quintão - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
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não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Meu voto é “não”, Sr. Presidente. Minha senha

ficou errada.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, o voto do Pinduca é “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 15 Deputados. Votaram “não”

47 Deputados.  Está,  portanto, ratificada a rejeição das Emendas nºs 1 a 9. Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.445/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.446/2011, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em

1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Ulysses

Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - O que aconteceu? É só uma observação. Há algum

problema? Serei  rápido.  Dá vontade até  de usar  mais  tempo.  Esse é um projeto

importante, e não usarei uma hora. Posso continuar, Presidente?

O Sr. Presidente - Perfeitamente, Deputado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Muito obrigado. Esse projeto foi muito bem debatido

nas  Comissões.  A todo  momento,  nós  nos  manifestamos  favoravelmente  a  esse

projeto.  As  alterações com relação à  cobrança preveem redução,  mas sobretudo,

conforme o artigo da Constituição, preveem que votaremos em seguida a criação do

fundo de combate à miséria no Estado de Minas Gerais. Preveem, ainda, fontes de

arrecadação.

Não  poderíamos  deixar  de  registrar  a  preocupação  que  temos,  o  que  também

fizemos  na  Comissão.  Nossa  manifestação  aqui  é  apenas  um  registro.  Somos

favoráveis ao projeto, mas a decisão do governo, relativa à emenda apresentada, que

isenta  da  cobrança  os  cigarros  em  maço,  é  uma  preocupação  que  deve  ser
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acompanhada por esta Casa, porque somente essa medida tira uma expectativa de

arrecadação do fundo de R$20.000.000,00.

Então, fica aqui esse alerta, essa nossa observação. O Deputado André Quintão

teve a oportunidade, na Comissão e aqui também, no Plenário, de manifestar essa

preocupação. Tivemos a oportunidade de debater isso com membros do governo. É

uma situação que  não  ficou  muito  bem  esclarecida,  mas  compreendemos  que o

importante  do  projeto  é  o  incentivo  à  arrecadação  desses  recursos,  para  que

tenhamos condições de implementar as políticas de combate à pobreza e à miséria

no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia foi pioneira e deu exemplo no seminário que promoveu, ao ouvir a

comunidade em todos os cantos de Minas Gerais. Ela deu um grande exemplo de

debate democrático nesta Casa e ouviu todo o Estado de Minas Gerais e todas as

propostas. Então, não queremos que essas propostas levantadas sejam em vão, mas

que tenham condições de serem implementadas. E só há uma maneira de serem

implementadas, que é com recursos, cuja grande maioria é oriunda desse fundo que

criaremos posteriormente.

Fica  aqui  a  nossa  preocupação,  que  é  apenas  a  isenção  da  cobrança  desse

aumento de 2% de ICMS dos cigarros em maço.  É um combate que precisamos

acompanhar, para que essa medida não prejudique mais a expectativa que temos em

relação à arrecadação do fundo. Deixo o nosso registro e o nosso manifesto de apoio

a esse projeto. Será importante que o aprovemos hoje. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 2.446/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.447/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as Emendas

nºs 1 e 2. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Délio

Malheiros.
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O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, serei rápido, como sempre. Ficamos

preocupados  com  o  Estado  quanto  a  essas  reduções  de  carga  tributária.

Apresentamos emendas a esse projeto, até a pedido de médicos de Minas Gerais, e

elas se referem ao aumento da carga tributária sobre o álcool líquido e a redução da

do álcool gel, uma compensando a outra, para se desincentivar a utilização de álcool

líquido, que causa queimaduras enormes e consequências trágicas para as crianças

de Minas Gerais. O gasto do Estado com essas queimaduras no pronto-socorro é

algo absurdo. Mas a Secretaria de Fazenda, infelizmente, é refratária - e nesse ponto

o Deputado Antônio Júlio  tem razão,  pois mostramos com números a importância

desse projeto -; a sua é uma visão vesga, obtusa e orienta a Casa a votar contra as

emendas.

Apenas faço esse registro: o projeto é bom, mas a Secretaria de Fazenda tem de

abrir seus olhos para a modernidade, para ouvir a população e os especialistas, e não

simplesmente ficar com aquele pensamento retrógrado: vai reduzir, não vai reduzir,

vai  reduzir,  não vai  reduzir,  sem olhar  a  importância  da  vida  humana.  Fica  esse

registro, mas encaminharemos favoravelmente à votação do projeto.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs

1  e  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.447/2011 na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2. À

Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O  Deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  abri  mão  da  discussão  dos  dois

projetos para agilizar a votação. Vou reiterar, rapidamente – não utilizarei todo o meu

tempo -, que são dois projetos importantes do Governador. Minas Gerais não tinha o

Fundo de Erradicação da Miséria. No Brasil, 17 Estados contavam com esse fundo. O

Projeto  de  Lei  nº  2.447/2011 contemplou a  forma de inserção de recursos desse

fundo  por  meio  da  tributação adicional  de  supérfluos,  bebidas,  armas  e  cigarros.

Houve a questão da diminuição da tributação de cigarros. Mesmo assim, teremos um
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fundo com um conselho gestor que conta com a participação da sociedade civil  e

terá, aproximadamente, R$200.000.000,00. Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

agradeço  aos  Deputados  que  tiveram  a  sensibilidade  de  aprovar  os  projetos  do

Governador hoje, uma vez que vários outros projetos não têm acordo. Apelo para

que,  na  votação  do  Orçamento  e  do  PPAG,  como  o  Estado  tem  esses

R$200.000.000,00,  façamos  o  serviço  completo,  ou  seja,  criemos  o  Fundo,  mas

destinemos recursos desse Fundo para políticas públicas de superação da pobreza.

Então, agradeço a todos que compreenderam a procedência desse projeto. Sugiro,

sobretudo, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e ao Deputado

Luiz  Humberto  Carneiro,  Líder  de  governo,  que  possamos  acolher  as  sugestões.

Gostaria  de  chamar  a  atenção dos Deputados  para  uma proposta.  Hoje,  em 200

Municípios, os Prefeitos recebem R$1,80 por mês por família atendida do cadastro

único do Bolsa Família. É um dinheiro que o Prefeito utiliza para alugar casa para o

centro  de  referência  da  assistência,  fazer  convênio  com  um  asilo,  com  a  Apae,

contratar  um  psicólogo,  um  assistente  social.  Isso  dá  um  total  de  R$4.000,00,

R$5.000,00 por  mês para  o  Município.  Hoje,  o  Estado atende 200 Municípios.  A

proposta mais votada no seminário “Pobreza e desigualdade” foi a de ampliar esse

múmero. A meta do governo é atender todos os Municípios somente em 2014. Se

chegarmos  a  800  Municípios  no  ano  que  vem,  isso  vai  custar  R$11.000.000,00,

significando 5% do Fundo da Miséria, ou seja, 5% dos R$200.000.000,00. Então, faço

um apelo em nome da Assembleia Legislativa: cada Deputado tem uma relação com

Municípios.  Existem  Municípios  governados  pelo  PSDB,  PT,  DEM,  PSD,  PCdoB,

PPS, PMDB, PDT, enfim, por todos os partidos políticos. Então, se aprovarmos essa

emenda, todas as Deputadas e todos os Deputados vão poder dizer na semana que

vem: aprovamos uma emenda de toda a Assembleia, que foi originária do seminário

conduzido pelo Presidente da Casa, Deputado Dinis Pinheiro. Prefeito,  em vez de

você receber em 2014 o recurso para fazer a busca ativa, para acabar com a miséria

em seu Município, você o receberá no ano que vem. Cada Deputado poderá ser o

porta-voz dessa boa notícia. Não é emenda parlamentar, mas uma ação política da

Assembleia.  Imaginem  o  governo  dizer  que  não  tem  recurso  para  atender  uma

iniciativa dessa, ou seja, R$11.000.000,00 num universo de R$200.000.000,00, como
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votamos  hoje.  Foi  a  proposta  mais  votada  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”.  Não  queremos  a  palavra,  ou  seja,  dizer  que  vai  fazer:  queremos

colocar essa previsão no Orçamento, no PPAG. A Assembleia Legislativa existe para

isso, para fazermos valer a nossa vontade coletiva. Faço um apelo ao Deputado Luiz

Humberto Carneiro, Líder do Governo, e ao Presidente da Comissão, que sempre

tratou tão bem as emendas que se originam dos eventos institucionais. Vou repetir:

isso vai beneficiar 800 Municípios de Minas, de todos os partidos. Os 53 Municípios

vão ficar  para  2013.  Será  antecipado de  2014  para  2013.  Por  quê?  Porque  isso

ampliaria os recursos para 24 milhões. E, na negociação, a Seplag sugeriu que não

fosse tudo de uma vez. Sinceramente, Deputado Dinis Pinheiro, essa emenda é de

todos  os  Deputados.  Cada  parlamentar  vai  pegar  a  lista  das  cidades  que  está

disponibilizada ordenadamente no “site” da Sedese e serão os primeiros a comunicar

ao  seu  Prefeito:  a  Assembleia  aprovou  o  fundo  da  miséria,  mas,  em  vez  de  os

Municípios serem atendidos em 2014, serão atendidos em 2012. Queríamos, então,

que  Oposição  e  governo continuássemos  numa linha construtiva  em favor  dessa

causa e que aprovássemos essa emenda, aprovando também os recursos do fundo,

mas dando-lhes destinação. Com um fundo sem recurso ou com recurso que não

chega à ponta, não vale a pena o nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.700/2011, do

Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de

crédito com o Bird, o Banco Credit Suisse e a Agência Francesa de Desenvolvimento,

destinadas  à  reestruturação  da  dívida  CRC-Cemig,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, quero, nesta oportunidade, cumprimentar aqueles e aquelas que estão

presentes  até  agora  testemunhando  este  momento  da  Assembleia  Legislativa  de

Minas. Cumprimento também os servidores da Casa e, de modo muito especial, os

telespectadores da TV Assembleia, que, com o apoio de vários parlamentares desta

Casa, está cada vez mais presente na vida dos mineiros e das mineiras. É preciso



2637
____________________________________________________________________________

lembrar que, de todos esses parlamentares, o Deputado Alencar da Silveira Jr. foi um

dos que mais contribuiu para a construção da nossa TV Assembleia.

Eu  queria  votar  favoravelmente  a  essa  tomada  de  empréstimo  se  estivesse

convencido de que o que está sendo proposto é bom para o povo de Minas Gerais.

Acontece que não temos elementos suficientes para aprovarmos o que está sendo

proposto. Lamento profundamente que essa condição posta hoje, que nos permite

votar mais um empréstimo do governo junto aos bancos internacionais - o Bird, o

banco francês e o banco suíço -, em dólares, em euros, está ocorrendo também pela

ação do Tesouro Nacional. A crítica que quero fazer não é dirigida só ao governo de

Minas ou aos votos que são dados, mas àqueles que de alguma forma permitem esse

tipo de ação que estamos votando hoje.

Não  seria  nem  um  pouco  difícil  ou,  muito  mais  que  isso,  seria  absolutamente

necessário da nossa parte conhecer o que estamos negociando, porque o que está

posto  parece  ser  muito  interessante.  Imaginem  tomar  um  empréstimo  de

R$4.000.000.000,00 a juros de pouco mais de 4% ao ano, para pagar uma dívida

cujos juros são de mais de 8% ao ano.

Ainda mais: com correção pelo IGP-DI. E mais ainda: pagar uma dívida que tem

uma redução do seu valor em 35%. Que coisa maravilhosa. Os que votarem a favor

podem propagandear isso como um grande feito. E eu quero dizer a vocês que não

tenho coragem de olhar nos olhos dos meus filhos e dizer que estaria dando um voto

correto  votando  favoravelmente  a  esse  pedido  de  empréstimo.  Temos

responsabilidade com o presente e, mais ainda, com o futuro deste Estado e desta

nação. E estamos correndo risco por falta de conhecimento e por pressa nas nossas

ações, por determinação de não sei quem, por vontade de não sei quem, a não ser

de uma figura, que sei muito claramente quem é: o domínio, o comando, o mando do

poder financeiro nacional e internacional.

Com relação a quem estamos atendendo hoje com esse pedido de empréstimo, a

única  certeza  que  temos  é  que  estamos  atendendo  ao  interesse  do  sistema

financeiro.  E não tenho dúvida  de  que não é esse interesse que tem de nortear

nossas vidas e o futuro da nossa nação. Por isso mesmo, estou muito inquieto e

profundamente aborrecido com o governo do Estado, com o poder do governo federal
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e com o Tesouro Nacional, ao facilitarem esse tipo de atitude que lamentavelmente

vamos continuar conduzindo nessa lógica. Nós somos responsáveis pelo presente e

pelo futuro.

Também  não  tenho  nenhuma  dúvida,  Deputado  Sebastião  Costa,  de  que,  se

auditarmos a dívida da Cemig, ninguém sabia disso até muito pouco tempo atrás,

Deputado Pinduca Ferreira, é uma dívida de mais de R$5.000.000.000,00, vamos

encontrar erros graves, passíveis de serem corrigidos política e juridicamente. Por

isso mesmo, Deputado Doutor Viana, esse tipo de atitude não me estimula, não me

move nada no sentido de fazer a negociação da dívida que está aí, reduzindo-a em

35%. Dívida que era menos de R$1.000.000.000,00 no final dos anos 90, da qual já

pagamos mais de R$1.000.000.000,00. E não pagamos mais, Sr. Presidente, porque

mais não podíamos pagar. E não pagamos mais e não podíamos pagar. E só não

podíamos pagar porque era dívida com a Cemig. No dia em que fizermos essa dívida

que está posta aqui, nós teremos de fazer o serviço da dívida, vamos ter de pagá-la.

Já  consumimos  13%  dos  recursos  com  a  dívida  da  União.  Constituímos  uma

comissão especial para discuti-la. Estamos antecipadamente contestando a dívida do

Estado de Minas com a União, uma dívida mais suave do que a dívida do Estado de

Minas com a Cemig. Agora, apressadamente, pouco depois de ser revelada a nós, ao

povo  de Minas  Gerais,  vem uma proposta  de  pagar  a dívida  sem auditá-la,  sem

conhecê-la.  Agora, podemos tomar emprestado R$4.000.000.000,00 expressos em

euros e dólares,  com reais  sobrevalorizados,  que todos sabemos,  com uma crise

internacional.  Vocês estão pensando que a dívida que está lá  na Europa não vai

chegar a nós? Não vamos pagar essa conta? Não vamos ser acometidos desse mal?

Isso é mera ilusão. Estamos tomando emprestado tudo isso para pagar uma dívida

com a Cemig e não sabemos como. Esta Assembleia e esse governo não reagem

para pagar aos professores, que merecem muito mais respeito do que essa conta.

Mas  não  nos  movemos.  Estamos  movendo  a  Assembleia  de  Minas  para  poder

legitimar o que vai comprometer o futuro do nosso Estado, as próximas gerações,

com as quais temos responsabilidade, ou não?

Aqui eventualmente pode dar certo, mas é muito temerário,  é muito arriscado. É

muito atrevimento nosso ousarmos fazer esse tipo de conta para pagar a dívida com
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a Cemig. Não tenho de trabalhar com o perfil do Governador, o seu caráter, onde

mora,  o  que  faz,  mas  o  Governador  do  Estado  não  pagar?  Entendo  até,

eventualmente,  por  que  não  pôde  pagar  à  Cemig,  deixou  de  pagar

R$1.500.000.000,00.  Disseram  que  não  pôde  pagar,  mas  agora  vamos  fazer

empréstimo com bancos da Suíça, da França, com o Banco Mundial. Temos de pagar

essa dívida. Na Europa em crise, sabe a quanto estão negociando os juros, Dalmo

Ribeiro, meu colega de há muito tempo? Estão negociando juros de 1% ou de 0,5%.

E vamos pagar juros de 4,5%, como se fosse uma coisa boa. É boa se compararmos

a 8,18%. Isso é atrevimento, é afronta ao povo de Minas. E vamos pagar primeiro os

juros, Bonifácio. Estamos sentados lado a lado para discutir, negociar, criticar a dívida

com o governo federal, pagando 7,5%. Não queremos pagar 7,5%, mas 3%, 2%, 0%.

Não é possível uma relação de agiotagem entre União e Estados. Agora aceitamos

com a Cemig. Com a Cemig do povo de Minas, Elismar Prado? Do povo de Minas

não é.  Se fosse,  eu  ficaria  em silêncio,  imaginando  que isso  poderia  servir  para

creditar a Cemig para investir mais. Vocês estão imaginando que é para isso? É para

pagar aos que jogam na Cemig, não é isso? Parte desse dinheiro não será destinado

a investimento, não vai para o povo de Minas, para coisa alguma, mas para pagar

aos investidores da Cemig, nessa lógica tão generosa e rápida. Isso mais uma vez

vem  confirmar  que  só  tem  sentido  –  não  tenho  nenhuma  dúvida  disso  –  para

sustentar os interesses do sistema financeiro. Nacional ou internacional, é sistema

financeiro. Nacional ou internacional, não podemos admitir que o sistema financeiro

seja o condutor da nossa história, dos nossos interesses, do nosso presente e do

nosso futuro. Isso está posto nesse processo. A quem estamos atendendo?

Quero deixar  aqui  registrado primeiramente  o que já disse a alguns  colegas:  a

minha  mais  profunda  indignação.  Esta  Assembleia  aceitar  votar  em  regime  de

urgência uma tomada de empréstimo dessa dimensão para pagar uma conta significa

que  estamos  afrontando  a  inteligência  de  Minas  Gerais,  estamos  reduzindo,

apequenando, diante das nossas responsabilidades perante o Estado, principalmente

o seu futuro. Se precisar, vamos conseguir - sozinhos, talvez, não - mobilizar este

país. Vamos reunir todos os Estados - é isso o que estamos fazendo - para enfrentar

toda a agiotagem da União contra os Estados. Não se tem de culpar o governo. Todos
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os que sustentam esse tipo de negócio sustentam a agiotagem da União contra os

Estados.

Estou para compor, fazer parte do que a Constituição prega a todos nós: o Estado

democrático, a República Federativa do Brasil,  que está acabada. Não discutimos,

não debatemos, temos pressa, não responsabilizamos, porque amanhã serão outros.

É preciso que a história registre este momento, esta hora, esta realidade.

Não estou aqui para colocar um governo acima do outro, um contra o outro. Temos

de ser parceiros para construir o destino desta nação com o objetivo de enfrentar

aquilo  que afronta  a  possibilidade de  sermos uma nação reverente  e  respeitosa.

Todos estamos desafiados a isto. Não tem que haver uma condição de oposição e de

situação. Estamos diante de uma situação grave, de uma situação em que não nos

cabe fazer esse tipo de voto com a urgência pedida. Volto a dizer que temos gente

boa e competente para fazer auditoria, para levantar que dívida é essa, como ela foi

formada, quais são suas fontes, se é aceitável em Minas Gerais uma relação entre o

Estado e sua estatal, uma das mais importantes empresas deste país, que pertence a

Minas. Como o governo de Minas Gerais pode atrever-se a fazer esse empréstimo,

neste momento da nossa história,  dizendo que é  ótimo porque vamos pagar  aos

bancos estrangeiros 4,5% de juros ao ano, como se isso fosse uma coisa boa?

Posso dizer  que,  se todos quisermos,  podemos pagar  à Cemig não 4,5%,  mas

3,5%, 2,5%. Quem é o poder majoritário diante da Cemig senão o governo de Minas?

Por que não negociamos com a Cemig em real, com os riscos que estamos vivendo

aqui e agora? Por que não essa negociação? Por que vamos pegar esse dinheiro

emprestado se somos nós que vamos pagar a conta? E essa conta não é pequena.

E,  no momento em que acertarmos essa conta com a Cemig,  os recursos serão

abatidos na conta do governo e não serão contabilizados como ganho de capital,

como orçamento. No momento em que pagarmos essa conta, os recursos da Cemig

entrarão  como  capital  no  orçamento  do  Estado.  Isso  significa  que  vai  elevar  o

orçamento do Estado.  Quando contabilizarmos que temos de pagar 13% à União

mais  1,4% que já  estamos pagando mais  os  juros  que vamos  pagar  sobre  isso,

vamos chegar a 16% ou 17% sobre uma massa orçamentária ainda maior. Vamos

pagar mais caro ainda.
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Quero, portanto, insistir com os Deputados: vamos votar isso mais tarde? Vamos

levantar essa questão da Cemig? Vamos analisar esses recursos? Podemos rever

esse acordo? Vi vários Deputados subirem à tribuna para fazer uma crítica verdadeira

à relação poderosa do Estado de Minas com a União. IGP-DI mais 7,5%. Quem era

Governador, hoje Senador da República, nos dizia que a dívida era impagável. Não

dizia que existiam US$5.000.000.000,00 de dívida com a Cemig, de cuja negociação

ele participou refazendo-a com 8,18% de juros. Pagar para esconder? Pagar para

quê? A quem estamos servindo neste Estado?

Então, deixo aqui meu apelo, do fundo do coração, olhando para o futuro deste

Estado e desta nação, com o mais profundo respeito aos nossos filhos, aos filhos

deles e aos filhos dos filhos deles, pois isso vai longe. Gostaria que a Assembleia

Legislativa - e talvez este seja o último apelo - não votasse agora, para analisarmos

com  dados  corretos  e  concretos.  Se,  diante  da  análise,  chegarmos  à  conclusão,

Deputado Rogério Correia,  de que é bom para Minas,  votaremos; entretanto,  não

tenho condições de votar  o que nos está sendo apresentado e não ouso fazê-lo.

Gostaria que os colegas refletissem sobre este momento da história que estamos

vivendo. Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Adelmo Carneiro Leão, agrava

essa análise que V. Exa. faz - e muito bem - a rejeição da emenda que a Bancada do

Partido dos Trabalhadores apresentou no 1º turno. Se esse empréstimo será feito

para pagar a Cemig, apresentamos uma emenda para que a empresa aproveitasse

bem o recurso que terá com o pagamento da dívida, pois estamos vendo que, a cada

chuva em Belo Horizonte, a cada problema no Estado, imediatamente falta luz,  e

chegamos à conclusão de que não há uma manutenção da rede da Cemig como

deveria, não apenas na Região Metropolitana, mas também em toda Minas Gerais.

Tivemos o maior desastre do mundo causado por fiação elétrica em Bandeira do Sul.

Morreram pessoas. Jogaram a culpa na serpentina. Recentemente, também morreu

um motoqueiro devido a um fio de alta tensão. Sua esposa até esteve aqui expondo

os problemas advindos de seu falecimento. Naquele dia, em Belo Horizonte, 176 fios

de alta tensão romperam-se, ou seja, a Cemig não faz manutenção na rede elétrica e

também não é a melhor energia do Brasil. Isso está provado, e o povo mineiro sabe
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que não é. A cada problema, o que ela faz é aumentar a propaganda, nos meios de

comunicação, de sua “eficiência”, mas jamais o resolve.

Quanto à fiação subterrânea, Deputado Adelmo Carneiro Leão, os companheiros do

Sindieletro dizem que andamos no centro da cidade em cima de uma bomba que

pode explodir a qualquer momento. E os bueiros não explodiram só no Rio, mas aqui

também. Entretanto, em Minas, quando os bueiros explodem, a imprensa costuma

esconder as explosões. Nem o barulho alto é ouvido pela imprensa mineira, tamanha

a censura que Andréa Neves impõe a Minas Gerais, neste estado de exceção iniciado

pelo Governador Aécio Neves e que continua até hoje.

Então,  esse  é  o  quadro  da  Cemig.  Apresentamos  uma emenda  para  que  pelo

menos  parte  desse  recurso  fosse  usada  necessariamente  para  melhorar  a

manutenção da rede elétrica em Minas Gerais e para que esse pagamento não se

destinasse  a  pagar  dividendos  à  Andrade  Gutierrez,  que,  apesar  de  ter  entrado

recentemente  na  Cemig,  já  ganhará  um  recurso  muito  grande  apenas  com  o

pagamento dessa dívida.  Grande parte  irá  para a  Andrade Gutierrez,  que fez um

negócio da China: entrou no procedimento e já ganhará dinheiro com o pagamento de

Minas Gerais à Cemig, o que se transformará em dividendos para a empresa. Essa

emenda,  entretanto, não foi  aceita.  O governo não aceitou e orientou a bancada.

Permanece, portanto, o pagamento, em especial os dividendos para os acionistas da

Andrade  Gutierrez.  Se,  pelo  menos,  nossa  emenda  tivesse sido  acolhida  e  esse

empréstimo tivesse servido  para melhorar  as  condições da  rede elétrica;  para  se

fazer a contratação de pessoal, não terceirizado, mas por meio de concurso público;

enfim, para atender àquilo que nossa população pede: melhores condições da rede

elétrica.  Poderíamos flexibilizar,  mas,  rejeitada a  emenda,  sinceramente,  sabemos

que servirá para disfarçar uma dívida cuja auditoria ninguém fez e, notadamente, para

a Andrade Gutierrez terminar seu grande negócio da China.

É muito cabuloso todo esse resultado, e agora esse empréstimo. Parabenizo V.

Exa. por sua defesa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Rogério Correia. V. Exa.

se lembra quando a Southern e a AES compraram um terço da Cemig.  Antes do

Itamar, o governo de Minas entregou o controle da Cemig a essas empresas norte-
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americanas. Naquela época, Deputado Carlin Moura, tivemos a oportunidade de dizer

que Minas não estava fazendo negócios da China. Além disso, que os negócios de

Minas superariam essa afirmativa do ponto de vista da generosidade ou da burrice do

Estado  ou  da  falta  de  compromisso  de  governo  com  o  povo  quando  fez  aquele

negócio.  Depois,  Deputado  Pompílio  Canavez,  no  governo  de  Itamar  Franco,  só

conseguimos reverter isso em parte e não totalmente. Foi o que constatamos.

Infelizmente, é preciso que fique bem entendido que não temos clareza do que é a

Cemig e como são os negócios desse governo com os bens do Estado. Há sinais de

que a Cemig  não está  tão  bem, extraordinária,  rica  e  poderosa,  embora  estejam

distribuindo dividendos e ganhos para Diretores e Gerentes. Deputados, são salários

de  R$100.000,00,  R$150.000,00  e  R$200.000,00,  valores  expressivos  que  serão

distribuídos em sinal de lucro enquanto já vimos aqui o quanto pagam os mineiros de

impostos pelo consumo de energia, que é uma das mais caras do mundo.

Queria ter o orgulho e a honra de estar aqui hoje para dizer que a Cemig não é a

melhor energia do Brasil, mas sim do mundo. É o meu desejo e sonho dizer isso, mas

não posso. Infelizmente, as condições que nos são dadas são motivo muito mais de

dúvidas do que de ufanismo, de alegria e de reconhecimento do que significa essa

empresa. Se ela não estiver muito bem como parece não estar, por que não investir,

capitalizá-la e melhorá-la? Esse recurso não é para capitalizar a Cemig do ponto de

vista do interesse de Estado, mas sim para dividir  com os interesses da iniciativa

privada, sem discutir essa dívida. Já não temos muito nem estamos dando conta de

cuidar dos nossos bens mais caros e do pessoal que trabalha nas áreas da saúde,

educação e segurança pública e as nossas rodovias não estão tão boas.

O Deputado Rogério Correia já disse que a energia está muito ruim, e realmente

está. Há muito o que consertar. Apagões demoram ser revertidos. Seria muito bom

substituir  essa  dívida  com  a  Cemig  para  capitalizá-la.  No  entanto,  o  que  for

verdadeiro  é  dívida  do  que  deve  Minas,  mas  não  dessa  fábrica  de  engodo  e

agiotagem. Isso é inaceitável. É preciso registrar que o que estamos fazendo hoje é

legitimar  a  agiotagem,  essa  relação  do  sistema financeiro,  ou  seja,  da  lógica  do

comando e do mando do sistema financeiro. Não estou nesta Casa para prestar esse

tipo de serviço nem para enganar o povo de Minas Gerais.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado  Bonifácio  Mourão -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  nosso

objetivo é trazer a argumentação de todos os Deputados que compõem o nosso bloco

de apoio ao governo do Estado e justificar, desta tribuna, para todos e para os nossos

telespectadores,  enfim, para todo o povo de Minas Gerais,  as razões pelas quais

votaremos a favor desse empréstimo com a Cemig e com outros bancos, para se

construírem os caminhos de Minas.

Primeiramente, quero esclarecer a todos que faço parte e sou relator da Comissão

Especial da Dívida Pública, de que o honrado Deputado Adelmo Carneiro Leão é o

Presidente.  Lá,  estudamos,  com alguma profundidade,  a  dívida  pública  de  Minas

Gerais com a União e com a Cemig. Por meio deste microfone, esclareço a todos que

a  auditoria  da  dívida  com  a  Cemig  não  foi  feita,  mas  sim  estudos  da  dívida  no

governo  Itamar  Franco,  de  que  o  Deputado  Adelmo foi  Secretário.  Aliás,  hoje,  o

Conselheiro Sebastião Helvécio,  do Tribunal  de Contas,  ex-Deputado desta Casa,

confirmou a mim por telefone que foram feitas e esclarecidas todas as dívidas com a

Cemig, por meio de um estudo do próprio Tribunal. O Sebastião Helvécio estará aqui,

amanhã,  na  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  para,  de  uma vez  por  todas,

esclarecer essa questão da dívida com a Cemig. E mais: como relator da Comissão

Especial da Dívida Pública, pedi que se oficiasse à Cemig - e tal pedido foi aprovado

pela Comissão presidida pelo Deputado Adelmo Leão -, para esclarecermos tudo a

respeito  do  contrato  e  da  dívida.  Esses  esclarecimentos  já  vieram,  e  os

encaminhamos por “e-mail” a todos os Deputados que compõem a nossa Comissão –

o  próprio  Deputado  Antônio  Júlio  recebeu  esses  esclarecimentos  a  respeito  da

história  da  composição  da  dívida  com  a  Cemig.  Amanhã  teremos  mais  uma

oportunidade na Comissão Especial, que é o fórum próprio para debatermos, com os

documentos em mãos, a dívida com a Cemig e com a União. Eu, o Deputado Adelmo

Carneiro  Leão,  o  Deputado  Carlin  Moura,  o  Deputado  Antônio  Júlio  e  todos  que

compõem a Comissão pedimos inúmeros documentos para esclarecer o histórico da

dívida, o contrato, as razões do contrato, as regularidades ou irregularidades perante

a lei, enfim, tudo isso está sendo objeto de nossos estudos.

Uso a segunda parte  do  nosso pronunciamento para  dizer  que a  dívida  com a
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Cemig está sendo paga pelo governo de Minas Gerais para fugir dos juros extorsivos

cobrados pelo contrato feito com a Cemig e com a União. Em ambos os contratos,

Minas Gerais está pagando juros pela correção do IGP-DI. No início da dívida e ainda

no tempo do ex-Governador Itamar Franco, os juros eram de 12% ao ano. Tudo o que

estou falando está documentado em nossa Comissão. No governo Aécio Neves, os

juros caíram para 8,1%, o que era natural, porque, no início da década e no final dos

anos 90, a inflação ainda tinha toda a sua influência, sendo natural que se cobrassem

juros mais altos.  Depois, a inflação foi  caindo, ficou enfraquecida com o combate

permanente, e os juros caíram para 8,1%. Agora, com essa operação, os juros caíram

para 4,6%, e sem o IGP-DI. Juros de 8,1%, com IGP-DI, davam aproximadamente

20%. Como o governo de Minas devia R$5.500.000.000,00 e pagava esses juros de

que  falamos,  fez  o  seguinte  negócio  com  a  Cemig:  conseguiu  redução  de

R$5.500.000.000,00 para R$3.500.000.000,00.

Ganhou  R$2.000.000.000,00  somente  com  uma  operação  e  mais

R$3.500.000.000,00 com a redução dos juros. O prazo, que era maior que 12 anos,

reduziu os juros de 8,1% para 4,6%, sem IGP-DI, caindo mais R$3.500.000.000,00.

Vejam  V.  Exas.  a  comparação:  o  governo  de  Minas  deve  ao  governo  federal

R$57.000.000.000,00. Não seria bom negócio diminuir  os juros e mudar o IGP-DI

para o IPCA ou algo semelhante, e a dívida cair pela metade, assim como os juros

com a Cemig e com a União? É isso o que estamos pesquisando em nosso trabalho

na  comissão  especial.  Por  que  esperar  auditoria,  se  a  situação  está  esclarecida

através  de  estudos  do  Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais,  que  é  o  órgão

fiscalizador?

Queremos  mostrar  ainda  outras  questões:  a  crise  internacional  e  a  variação

cambial.  Na  verdade,  a  dívida  com  a  Cemig  foi  feita  com  operação  de  banco

internacional. Então, tem correção cambial. Só que, nos últimos cinco anos, o BDMG

só registrou queda do dólar. Agora que a crise assola os Estados Unidos e vários

países europeus, por que estamos esperando esse aumento da queda do dólar? Ao

contrário, o dólar tende a continuar caindo porque os países onde a moeda é mais

forte  estão  em  crise.  Se  a  China,  por  exemplo,  sofresse  uma crise  semelhante,

teríamos um motivo de preocupação maior. Mas como se preocupar com a variação
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do dólar se se está pagando 20% e de repente se pagará se 4,5%, deixando de fazer

essa operação só porque se está com medo de o dólar explodir de uma vez e passar

a pagar 20%? Vejam V. Exas. se esse raciocínio tem lógica. Queremos mostrar esse

aspecto da dívida em dólar.

Os juros que os países europeus em crise - Grécia, Itália, Espanha e outros - estão

pagando ao Bird e ao BID não são de 4,5%, como no caso de Minas, e sim de 9% a

12%. Por que Minas está conseguindo esses juros? Porque a sua situação fiscal está

sob controle. Mas isso foi obtido de uma hora para outra? Não. Foi através de uma

organização que vem sido implementada desde 2003.  Estamos falando a mesma

linguagem que o Deputado Carlin Moura utilizou ontem. Esse parlamentar, que está

aqui, foi plenamente favorável a essa operação com a Cemig, entendendo até que o

governo  de  Minas  estava  dando  exemplo.  Estamos  sendo  coerentes  com  o  que

dizemos. Dizem que a Andrade Gutierrez é que lucrará, mas onde está a prova? Não

podemos fazer  desse microfone uma aventura.  Qual  o indício que existe aqui  na

Assembleia, qual o documento que existe para convencer os Deputados de que a

Andrade  Gutierrez  é  que  lucrará  com  essa  operação?  Queremos  saber  o  que é

negócio  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Nós,  da  base  do  governo,  estamos

convencidos de que Minas Gerais está fazendo um bom negócio, por isso votamos

favoravelmente ao projeto. Quando Minas faz um bom negócio, o dinheiro com os

juros que deixam de ser pagos será revertido em obras para o povo nas áreas de

saúde,  educação,  infraestrutura,  segurança  e  assim  por  diante.  Aliás,  os  outros

empréstimos que o governo faz com outros bancos, inclusive o BNDES, é para o

programa chamado Caminho de Minas.  O governo Aécio Neves realizou mais  de

5.000km de estradas através do Proacesso, com o apoio da Assembleia Legislativa.

Agora, a continuidade desse programa chama-se Caminhos de Minas, e o governo

está buscando esse novo empréstimo para construir de 6 a 7 mil quilômetros, ligando

as nossas pequenas cidades do interior. Hoje, com o Proacesso, não temos nenhum

Município de Minas Gerais que não esteja ligado ao asfalto. Agora, com o programa,

que virá com esse novo empréstimo, teremos inúmeros Municípios ligados entre si.

Há a  ligação  ao asfalto,  e  haverá  a  ligação entre  eles,  o  que é  indispensável  e

inadiável, principalmente para o interior de nosso Estado. Por isso nós, Deputados da
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base  do  governo,  queremos  esclarecer  a  todos,  até  mesmo  aos  nossos

telespectadores, as razões pelas quais estamos aprovando esse projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  resolvi  fazer  a  defesa  desse

procedimento  contrário  ao  empréstimo.  Já  o  tinha  feito,  mas  apenas  em  cinco

minutos, no encaminhamento em 1º turno. As questões levantadas pelo Deputado

Adelmo Carneiro Leão não foram, a meu ver, respondidas pelo Deputado Bonifácio

Mourão,  embora,  com todo o brilhantismo, tenha exposto seu ponto de vista, que

respeito, mas sobre o qual gostaria de fazer ponderações e mostrar os equívocos

contidos no projeto de lei, além dos já colocados. Por exemplo, o Deputado Bonifácio

Mourão pergunta em qual documento há garantia de que a Andrade Gutierrez terá

parte desse recurso, que irá para lá, a partir do empréstimo feito pelo governo, a partir

do  pagamento  do  governo.  É  simples,  Deputado  Bonifácio  Mourão:  o  acordo  de

acionistas,  o  novo  acordo  de  acionistas  que  foi  assinado  após  o  falecimento  do

Governador Itamar Franco, que, se estivesse vivo, no Senado, não deixaria que esse

acordo de acionistas existisse. O acordo de acionistas diz que, de qualquer recurso

que entre agora para a Cemig, 50% deverá estar posto para os sócios da companhia.

A Andrade Gutierrez ficará com cerca de 10% das ações ordinárias. O acordo de

acionista é o documento, Deputado Bonifácio Mourão, que garante que, feito esse

pagamento,  a  Andrade  terá  essa  participação  efetiva.  Fazendo-se  o  cálculo,  a

Andrade Gutierrez ganhará agora em torno de R$550.000.000,00, somando-se os

R$350.000.000,00 do pagamento desse empréstimo, com os R$200.000.000,00 que

já ganhou neste ano, dos R$2.000.000.000,00 de dividendos já pagos aos acionistas.

Só  neste  ano  a  Andrade  Gutierrez  ganhará  R$550.000.000,00,  somando-se  o

empréstimo que será pago com o que ela já adquiriu dos 10%, os R$200.000.000,00.

Estou fazendo o cálculo para baixo. É em torno de 13%, mas consideraremos 10%,

índice que ela  consegue desse dividendo.  A Andrade  Gutierrez  terá  em torno de

R$550.000.000,00 em um ano. Quanto a Andrade Gutierrez pagou para entrar nesse

negócio? Foram R$600.000.000,00. Em um ano, essa empresa já conseguiu quitar o

capital com o qual entrou no negócio.

Qual emenda fizemos? Deputado Bonifácio Mourão, por isso falei que essa emenda
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precisava  ser  aprovada.  Por  se  tratar  de  recursos  e  de  dívidas  antigas  e  por

considerar que a Andrade Gutierrez nada tinha a ver com a construção da Cemig,

neste caso ela não deveria participar da divisão dos recursos ali colocados. Dessa

forma, o recurso, Deputado Carlin Moura, seria destinado à manutenção da rede da

Cemig, e não aos bolsos da Andrade Gutierrez. Nessa emenda o Deputado Carlin

Moura votou conosco, é óbvio. Não seria justo que déssemos à Andrade Gutierrez,

como vai ser agora, uma participação tão intensa nesse recurso de empréstimo que o

Estado fará para pagar a Cemig. Pelo menos, deveríamos ter aprovado isso em lei.

Mas, ainda há tempo, estamos no 2º turno. Se houver um acordo de líderes, quem

sabe poderemos fazer isso? Mas, nesse caso, fizemos a emenda para restringir o

pagamento  de  dividendos  à  Andrade  Gutierrez.  Teríamos,  nesse  caso,

aproximadamente  R$350.000.000,00 para  melhorar  a  rede da Cemig,  em  vez  de

pagarmos dividendos para a Andrade Gutierrez. Acho que isso é justo. O projeto de

lei aqui superaria o acordo de acionistas que foi feito, porque ele não permite - a não

ser que a Andrade Gutierrez concorde - que a Diretoria da Cemig abra mão desse

lucro. Já é garantido pelo acordo de acionistas que serão, necessariamente, 50% do

lucro pelo menos. Se sobrarem recursos, poderão ser até 100%. Então, o acordo de

acionistas é lacônico, é ruim. Na prática, vai contra todo aquele procedimento pelo

qual  o Deputado Adelmo lutou no período do Governador,  ao fazer  parte da CPI.

Entendo a indignação do Deputado Adelmo, porque me lembro dele nessa comissão

parlamentar de inquérito. O Governador Itamar Franco, à época, jogou pesado para

que resgatássemos e terminássemos o acordo de acionistas, que dava exatamente

os dividendos para o sócio minoritário – na época, a Southern.

Aliás, esse assunto está no livro “A privataria tucana”, entrou também nesse livro do

repórter  Amaury  Ribeiro,  que  está  sendo  vendido  igual  água.  Dizem  que  foi

encomendado até mesmo pelo Senador Aécio Neves, para dar troco no Serra. Mas

esse é outro assunto, e não entraremos nele. Porém, essa confusão toda está lá no

“A privataria  tucana”,  o caso da Southern.  O Governador  Itamar  Franco teve  que

entrar na Justiça para romper esse acordo de acionistas da época. Entrou na Justiça,

ganhou e acabou com ele.  E  agora vem o  mesmo acordo de acionistas,  que dá

exatamente os 50% que a Southern queria à Andrade Gutierrez. Deputado Adelmo, o
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Estado pegará recursos para pagar a Cemig, aproximadamente R$350.000.000,00,

mas uma parte vai para os dividendos da Andrade Gutierrez. Não há como a Cemig

negar isso! Além do documento, Deputado Bonifácio Mourão, quem me disse isso foi

o próprio Djalma. Eu lhe perguntei: ”Djalma, quanto será?”. Ele respondeu: ”Em torno

de  10%,  13%,  que  é  o  que  está  no  acordo  de  acionistas”.  Esse  percentual,

necessariamente, irá para a Andrade Gutierrez. Pergunto: é possível corrigir isso na

Assembleia? Acho que sim. Por meio de um projeto de lei,  poderemos dizer que

achamos razoável, nesse caso do empréstimo, a Andrade não fazer e não receber

isso. Assim, vamos superar o acordo de acionistas que foi feito, no mínimo isso. E

onde se vão investir  esses recursos? Na rede elétrica, que precisa deles.  A rede

elétrica não vai bem. Não é verdade o que a Cemig diz. Toda vez que há problemas,

chamamos seus representantes aqui, e eles nos apresentam por “power point” uma

maravilha. Parece que não vemos o que acontece, mas qualquer chuva tem causado

problemas. Concederei aparte, primeiro, ao Deputado Bonifácio Mourão e depois ao

Deputado Elismar Prado, para darmos sequencia.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, quero ser

rápido, apenas vou dizer a V. Exa. que, quando qualquer um de nós, V. Exa., eu ou

outro Deputado fala algo, particular e formalmente da tribuna, precisa comprovar o

que está falando. Falei que já remeti o estudo da Cemig por “e-mail” a cada Deputado

da Comissão, então podem olhar que o encontrarão lá. V. Exa. falou do acordo de

acionistas, pelo qual serão dados 50% - ou não sei qual percentual - para a Andrade

Gutierrez,  mas era para V. Exa.  ter  trazido isso antes da votação, para mostrar a

realidade aos Deputados. Mas V. Exa. não o trouxe. Tal questão deve estar bem clara

para  todos  nós.  Já  o  projeto  está  na  pauta  há  muito  tempo.  V.  Exa.  teve  essa

oportunidade e não nos trouxe nada. Além disso, se a Andrade Gutierrez estivesse

ganhando todo esse dinheiro, é claro que não abriria mão dessa negociação com o

Estado, porque perderá R$2.000.000.000,00 na dívida e os juros decairão de 20%

para 4,6%. Será que a Andrade Gutierrez concordaria com isso? É isso que questiono

nessa situação.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Bonifácio Mourão, é claro que a Andrade

Gutierrez vai concordar, porque receberá uma bolada, apesar de, no passado, não ter
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tido nada a ver com a dívida. Então, só tem a ganhar. Simplesmente vai embolsar

agora R$350.000.000,00. Chamei a atenção várias vezes para isso não com dados e

números, mas com o acordo de acionistas. Fizemos uma longa reunião na Comissão

de Minas e  Energia,  em que abordei  essas  questões.  Esse acordo de acionistas

deveria ser desfeito. Infelizmente, hoje a direção da Andrade Gutierrez tem a principal

diretoria, quem manda na Cemig é a Andrade Gutierrez. A principal diretoria, que é

responsável  por  licitações  e  previsão  de  investimentos,  está  com  o  Diretor  da

Andrade Gutierrez. Tudo aquilo por que o Itamar Franco lutou – e lutamos com ele –

foi  por  água  abaixo.  O  Governador  Itamar  Franco  apresentou  uma  proposta  de

emenda à Constituição,  aprovada nesta Casa,  que não permite a privatização de

empresas estatais.  Tive a honra de ser relator  dessa proposta e acrescentei  que,

além dos votos favoráveis de três quintos dos Deputados, teria também de haver um

referendo popular. Sem isso não poderia haver privatização. Com isso, evitamos a

privatização formal da Cemig, mas a privatização branca está acontecendo, ou seja,

dando ao sócio minoritário o lucro e o poder nas licitações, na principal direção. Na

prática, está havendo aquilo que impedimos fosse feito no governo Itamar Franco. No

momento, o projeto neoliberal no mundo está se mostrando falido. A Europa e os

Estados Unidos não conseguirão sair da crise, se não abordarem, de forma distinta, a

relação  que  tiveram  com  o  mundo.  Esse  projeto  econômico  e  social  se  revelou

ineficaz.  Os  países  da  América  Latina  sobreviveram  a  isso  porque  não  mais

aceitaram o receituário neoliberal tal qual estava posto no consenso de Washington;

no Brasil, estava expresso por Fernando Henrique Cardoso; no Peru, por Fujimori.

Muitos neoliberais da América Latina causaram um estado de miséria muito grande.

Essa crise na Europa e nos Estados Unidos é a crise do neoliberalismo.

Estamos em outro momento. Aqui, felizmente, o neoliberalismo foi derrotado, como

aconteceu na América Latina. Não podemos manter esse padrão de visão neoliberal

no Estado de Minas Gerais. A Cemig não pode ser colocada a serviço das empresas

minoritárias,  porque  isso  levará  a  um  não  investimento  no  setor  estratégico  de

energia elétrica. Por isso está caindo a qualidade dos serviços prestados pela Cemig.

Ela não tem capacidade de investimentos, porque tem de entregar os dividendos. Se

tem de entregar 50% dos dividendos ao sócio minoritário, se tem, ao mesmo tempo,
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de parar de fazer o planejamento de um desenvolvimento estratégico... Vejam bem, a

última grande barragem construída pela Cemig foi a de Irapé, terminada no governo

Aécio,  mas  iniciada no governo Itamar  Franco.  Foi  o último grande investimento.

Então,  não  se  planeja  investimento  e,  ao  mesmo  tempo,  não  se  investe  na

manutenção. A nossa rede elétrica é descabida para Belo Horizonte, para uma cidade

avançada como a nossa, para um Estado rico como o nosso. Isso deveria ser uma

vergonha  para  uma  empresa  como  a  Cemig,  que  deveria  envergonhar-se  de

apresentar à população as condições de sua fiação elétrica. O Estado vai pagar uma

dívida para a Cemig, vai endividar-se, pegar o empréstimo, pagar a dívida, uma parte

importante vai para a Andrade Gutierrez. Com isso, não vamos melhorar em nada as

condições da Cemig. Por isso estou votando contra. Queria deixar clara a posição da

nossa bancada. Concedo aparte ao Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Rogério Correia.

Parabenizo V. Exa. por suas considerações. Registro o meu voto contrário a esse

projeto. Ouvi atentamente as palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a quem

parabenizo.  Ouvi  atentamente  as  palavras do Deputado Bonifácio  Mourão.  Agora,

ouço atentamente as  suas palavras.  Acompanhando todo esse processo,  não me

sinto convencido de forma alguma de que esse projeto realmente seja bom para o

povo de Minas. O que está estabelecido, acima de tudo, é a lógica do capital, em

detrimento do interesse público, ainda mais se tratando de um serviço essencial à

população, como o fornecimento de energia elétrica. Acompanhamos a demissão de

milhares de trabalhadores que são responsáveis pela manutenção, pela parte técnica,

por levar de fato a energia elétrica à residência de cada cidadão e cidadã. Notamos

que, enquanto se reduzem os investimentos e a manutenção da rede elétrica e se

demitem trabalhadores do sistema, há uma distribuição agressiva dos dividendos aos

acionistas, que não têm grande medida; são estrangeiros e não têm compromisso

com  o  nosso  Estado.  Essa  questão  é  realmente  seríssima.  Tanto  eu  quanto  o

Deputado Weliton Prado, que foi parlamentar desta Casa e hoje é Deputado Federal,

acompanhamos  esse  processo  e  propusemos  inúmeras  ações  em  defesa  dos

consumidores do Estado de Minas. Como Deputado Federal, fui membro da CPI que

investigou os erros na metodologia relativa à tarifa de energia elétrica em todo o País.
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Tanto o Ministério Público Federal quanto o Tribunal de Contas da União constataram

um  erro  nessa  metodologia  e  também  uma  cobrança  indevida  de  7  bilhões  dos

consumidores  de  energia  elétrica  em  todo  o  Brasil.  E  a  Cemig  faz  parte  desse

processo. Quer dizer, a Cemig e outras concessionárias estão devendo 7 bilhões aos

bolsos  do  povo  brasileiro.  Enquanto  isso,  convivemos  com  apagões  constantes,

prejuízos  no  campo,  na  cidade,  uma  situação  de  precariedade  e  de  falta  de

qualidade. Não pode nem ameaçar chover que o sistema cai, e aí vivemos o caos em

todo o Estado. A Aneel realizou uma pesquisa para verificar o índice de satisfação dos

consumidores da Cemig e constatou que é a pior concessionária de energia elétrica

da Região Sudeste. A pesquisa é feita diretamente com os consumidores da Cemig

pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Queria apenas registrar minha posição e

meu voto  contrário  a essa matéria.  É uma questão que realmente  causa revolta,

porque é um serviço essencial, e quem vai pagar a conta, Deputado Rogério Correia,

é o povo, que já suporta a maior carga tributária do Brasil. Só o ICMS que incide

sobre a energia elétrica chega a 43%, é o mais caro do País, um absurdo. Enquanto

isso,  setores  não  essenciais,  como a  mineração,  não  recolhem  nada  aos  cofres

públicos.  E  a  população  é  penalizada  com  uma conta  caríssima  e  também  com

propaganda enganosa, já que a Cemig se gaba em dizer que tem a melhor energia

do Brasil. Mas, pelos apagões constantes e pela altíssima tarifa, uma das mais caras

do mundo para um serviço essencial, percebemos que não está em jogo o interesse

púbico e o desenvolvimento do Estado, mas, sim, o interesse financeiro de pequenos

grupos, na lógica mesquinha do capital, sacrificando a vida do povo trabalhador. Pela

precariedade da  rede elétrica,  com linhas de  transmissão com mais  de  30  anos,

lamentavelmente observamos acidentes gravíssimos, como o de Bandeira do Sul, em

que morreram vários jovens. Também em razão da precariedade,  do processo de

demissão e terceirização do sistema e pela falta de concurso público e de condições

favoráveis  de  trabalho,  vêm  ocorrendo  mortes  de  trabalhadores  públicos.  Quero

registrar  nossa  posição  contrária  a  esse  projeto,  que  penaliza  o  povo  de  Minas

Gerais.  Ressalto  que  não  está  em  jogo  nenhuma  questão  político-partidária  ou

ideológica, mas, sim, o interesse do povo do Estado. Parabenizo V. Exa., deixando

registrada a nossa posição. Obrigado.
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O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Elismar Prado. Vou terminar. A

minha intenção, Deputados Deputadas, telespectadores, Sr. Presidente, não é fazer

uma obstrução,  mas realmente precisava colocar  a opinião sobre o projeto,  como

Líder da bancada. Não é intenção fazer obstrução. Há ainda mais três projetos de

empréstimos que serão votados posteriormente e sobre os quais também já ponderei.

Em relação a esse da Cemig, não poderia deixar de reforçar o que o Deputado

Adelmo já falou. Aliás, ontem, o Deputado Alencar da Silveira Jr. falou, ao ver mais

uma vez Belo Horizonte sem luz, que, se um cachorro fizer “pipi” num poste, a luz da

Cemig  acaba.  Então,  estamos  chegando  ao  estágio  de  torcer  para  não  haver

cachorro na rua fazendo “pipi” no poste, senão a luz pode acabar.

Como a minha intenção não é fazer obstrução, apenas quero chamar a atenção dos

Deputados  da  base  do  governo,  especialmente  da  do  Deputado  Luiz  Humberto,

nosso Líder, para a falta de um diálogo maior do governo com a sociedade. Não digo

com a Oposição, porque sei que o governo não é muito acostumado com oposição. A

Oposição, no governo passado, de Aécio Neves - parece que neste a receita é a

mesma -, é para ser desconsiderada. Para esse governo, Oposição é bom não existir.

Se pudesse acabar com ela, o governo o faria. É um pensamento errado, do meu

ponto de vista democrático, porque não há diálogo com a Oposição como deveria.

Estou dizendo do ponto de vista do processo político, dos projetos de lei, do que

podemos  avançar  e  procurar  de  igualdade.  Quanto  a  esse  projeto,  por  exemplo,

poderíamos ter feito coisas em comum, mas o governo não abriu uma discussão real

para  apresentarmos  emendas  que  pudessem  ser  aproveitadas,  como  essas  que

coloquei agora. Da mesma forma, o governo não dialoga com os movimentos sociais;

não consegue, por exemplo, enfrentar uma greve de professores, um movimento de

professores que ficam 112 dias em greve e cujo projeto é votado na marra, causando

constrangimento à base aliada. Eu sei que os Deputados estavam constrangidos por

votar  o  projeto  com as  galerias  cheias  de  professores.  Falta diálogo da parte  do

governo.

Tomara  que  este  ano  tenha  servido  para  o  governo  do  Estado  entender  que

oposição faz parte do processo democrático, não é, Deputado Pompílio? V. Exa. já foi

Prefeito e sabe que ela faz parte do processo democrático. Às vezes é chata mesmo,
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mas é preciso haver  tolerância.  Imaginem se não existisse oposição!  Imaginem o

governo  da Dilma sem oposição  no Congresso Nacional,  sem  que houvesse  um

processo  de  fiscalização!  Ele  seria  completamente  equivocado.  O  que  falta  ao

governo é capacidade de dialogar com a Oposição e com setores dos movimentos

sociais.  Neste  ano,  tentamos  mostrar-lhe  isso.  A Oposição  veio,  ela  existe,  vai

continuar existindo, é necessária ao Estado de Minas Gerais.  Esse projeto é uma

síntese disso.

Rapidamente,  Deputados,  queria dizer  que,  a princípio,  não vou encaminhar  os

outros projetos; a princípio, não vou encaminhar os três outros projetos que serão

votados em 2º turno. Quero apenas lembrar que são R$3.000.000.000,00 e que, em

todos eles, há os problemas que apontei durante a sua votação em 1º turno. Não

sabemos direito qual é a taxa de juros desses empréstimos, qual é a sua repercussão

a médio e longo prazo e também, concretamente, onde serão feitos os investimentos.

É  tudo  sempre  muito  genérico.  Dá-se  nome  ao  programa,  segurança  pública,

estradas, mas não se concretiza onde, como, quais os objetivos que esse empréstimo

especificamente terá.

Não acho também que essa é a melhor forma de tratar o Parlamento. Para quê?

Para depois negociar com uns e com outros? Por que isso já não vem com uma

negociação global, que engrandece o Parlamento? Doutor Viana, não é que eu não

tenha boa-fé no governo e boa-fé nos Deputados. Acredito na boa-fé, principalmente

na dos Deputados da base do governo. Não se trata disso. Não se negocia, não se

faz um contrato real onde se pode cobrar do governo aquilo que aqui foi votado com

transparência, Deputado Luiz Carlos. Não temos como cobrar do governo se aquelas

ações discutidas serão de fato implementadas. O governo vai implementá-las onde

quiser, nas estradas que quiser. O Parlamento não tem, Deputado Jayro Lessa, uma

relação dialética com o governo.

Acho  que  isso  é  falta  de  diálogo,  falta  de  o  governo  ter  sentimento  mais

democrático  no  trato  com  o  Parlamento.  As  ponderações  que  faço  são  para

engrandecer o Parlamento. Às vezes posso parecer chato; a Oposição, chata.

Hoje o filho do Rodrigo de Castro entrou com uma ação contra a minha pessoa na

Procuradoria-Geral  da República.  Acho que é muita intolerância com a  Oposição.
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Quando a Oposição começa a incomodar, tentam acabar com ela. Por que não se

abre o diálogo? Fica esse questionamento. Acho que o governo, neste ano, pecou por

isso: é autoritário, tem tradição de autoritarismo. Para ele, a Oposição não deveria

existir. Se existe e incomoda, é melhor cassar a Oposição, o seu direito à palavra,

exercer censura e o estado de exceção, diminuir o papel do Ministério Público, do

Tribunal de Contas, do Parlamento mais combativo e mais oposicionista. Este Estado

em que vivemos não é o Estado democrático, pelo qual - sei - o Prof. Governador

Anastasia tem apreço. É uma herança maldita do governo passado e da qual ele

precisa desvencilhar-se.

O meu encaminhamento é para discutir o projeto, não um processo de obstrução,

mas não poderia deixar de manifestar as minhas opiniões de maneira mais clara aos

nobres colegas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, meu encaminhamento será muito

breve. Como reportei a V. Exa. e a alguns colegas, hoje, 13 de dezembro, é um dia

muito especial para mim, pois estou completando 36 anos de casado. Mesmo assim,

estou no Plenário desta Casa até o momento. O meu encaminhamento é para pedir

aos Deputados que votemos esse e os outros projetos, para que eu possa estar,

ainda hoje, com a minha esposa, antes da meia-noite, data em que completamos 36

anos de casado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  quero  primeiramente

parabenizar o Deputado Vanderlei Miranda pelo aniversário significativo e importante.

Porém, quero dizer-lhe também que cheguei em casa, no Triângulo Mineiro, ainda

hoje, portanto mais de meia-noite, e saí de lá às 5 horas e meia. Estou aqui e ficarei o

tempo que for necessário, porque mais que o meu aniversário, estou defendendo o

futuro da minha nação,  do meu país  e do meu Estado.  Não abro  mão disso por

qualquer aniversário, mesmo dos meus amigos mais próximos.

Precisava responder ao Bonifácio, pessoa por quem tenho profundo respeito e é
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brilhante  em  suas  argumentações.  Mas,  Bonifácio,  definitivamente,  os  seus

argumentos não me convenceram. Estava com muita vontade de ser convencido para

votar favoravelmente, porque, aparentemente, o negócio é bom. Mas V. Exa. disse,

ao tratar da questão do Rogério, que ele não tinha os documentos necessários que

precisavam ser  apresentados aqui.  Eu os  desafio,  Deputados de Minas  Gerais,  a

trazerem os documentos que justifiquem a votação que está sendo proposta aqui.

Quais são os documentos? Que documento diz que o setor privado que faz parte do

acordo com a Cemig não vai receber recurso? Nós, que defendemos os interesses do

Estado, tínhamos de ter esse documento. Como V. Exa. os exige ou os justifica? V.

Exa. exige documentos, por exemplo o acordo de acionistas, e nós o pedimos.

V. Exa. disse que distribuiu e citou uma pessoa muito cara e querida por nós, o

nosso ex-colega Deputado Sebastião Helvécio,  que tem feito  trabalhos brilhantes,

que está desempenhando um trabalho brilhante no Tribunal de Contas do Estado,

mas  outros  atores  sujeitos  também  vieram  à  nossa comissão  e  demonstraram  o

tamanho do risco e do problema que existe. Não é a medida de uma só pessoa,

então não dá. O discurso é bom, mas não é sustentável.

E mais ainda. V. Exa. disse que a Grécia está pagando ou vai pagar 9% de juros

por  causa da crise  que está  enfrentando.  V.  Exa.  fala  dos  acordos  que estamos

fazendo como se isso fosse terminar amanhã. Como fruto desse acordo, a Grécia

está nessa condição. Como fruto dos acordos e dos empréstimos que ela não deu

conta de pagar, ela está hoje nessa situação de constrangimento, de opressão pelo

Sistema Financeiro Internacional. Esse empréstimo que estamos fazendo não é para

os dólares de hoje relacionados com os reais de hoje. Eu estava argumentando com

o Carlin Moura: hoje o real está forte, mas isso não é um bom sinal para nós. O dólar

caiu seguidamente. A história das relações de moedas não mostram que o fluxo é

apenas em um sentido. Ele tem também o caminho inverso e o próprio Brasil prevê a

possibilidade de o dólar cair. Se o dólar subir 5%, 10%, 20%, isso vai agregar à nossa

dívida e vai prejudicar. Se isso comprometer nosso futuro e não dermos conta de

pagar, não pagamos a Cemig. O Sr. Aécio Neves não pagou a dívida que tinha com a

Cemig. Se não pagarmos o Banco da Suíça, o Banco Francês, o Banco Mundial já

sabemos o que vai acontecer. Dessa forma estaremos construindo aqui a Grécia de
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amanhã. Isso não significa apenas aumentar juros, significa também desemprego,

cortes  nos  direitos  fundamentais,  nos  ganhos  das  pessoas,  na  aposentadoria,

significa vender nosso patrimônio. É isso que está posto. Não podemos votar porque

nos faltam documentos. Gostaria de vir aqui com todos os documentos para dizer que

votaria favoravelmente porque seria bom para Minas, mas não tenho os documentos.

Se eu tivesse todos os documentos, talvez quem sabe tivéssemos que dizer que isso

é inaceitável.

E,  só  para  terminar,  esse  negócio  de  falar  que  está  reduzindo,  que  estamos

ganhando  R$2.000.000.000,00  porque  está  reduzindo,  é  um  engodo.  Não  temos

conhecimento  dessa dívida,  do  seu tamanho,  das suas  consequências,  das suas

implicações jurídicas.  Temos aqui  muitos advogados que sabem disso. Todos nós

estamos criticando o governo federal por ter feito esse negócio porque juros de 7,5%

é um exagero,  uma agiotagem. Mas aceitamos o  que está  se querendo fazer.  O

Bonifácio Mourão falou aqui que nós chegamos a pagar 12% de juros para a Cemig.

Isso  é  uma  afronta.  Pior  ainda.  Estamos  pagando  um  valor  que  agregou  para

R$5.000.000.000,00 que estamos pagando 12% de juros ao ano e vocês aceitam isso

como se fosse uma brincadeira. Não dá.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Solicito a verificação da votação, Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Rômulo Veneroso - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 54 Deputados. Votaram “não” 6

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  projeto.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.700/2011 na forma do vencido em 1º
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turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.701/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Votaram “não” 6 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  2.701/2011 na forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.702/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  e  dá  outras

providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
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solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 53 Deputados. Votaram “não” 6 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  2.702/2011 na forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.703/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Japan Bank for

International  Cooperation  –  JBIC  -  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Votaram “não” 6 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  2.703/2011 na forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  22/2011,  do

Governador  do Estado,  que altera  a Lei  Complementar  nº  64,  de  25/3/2002,  que

institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. A Comissão

de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4,

da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 5 a 7, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4,

da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 5 a 7, da Comissão de Administração

Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- A Mesa, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, deixa de receber

a seguinte emenda:

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - Fica revogado o § 3º do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de 18 de

janeiro de 2001.”.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificativa:  O  §  3º  do  art.  319  da  Lei  Complementar  nº  59,  de  2001,  foi

acrescentado pela Lei nº 19.832, de 2011, originária do Projeto de Lei nº 2.125/2011,

de autoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG. A referida proposição foi

apresentada com a finalidade de fixar o percentual de reajuste dos vencimentos e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, bem como

para autorizar a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado e

Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.

Contudo, já em segundo turno foi apresentada emenda ao mencionado projeto de

lei,  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para  que  fosse

acrescentado um artigo que inclua o § 3º do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de

2001, para permitir a permuta de titulares de serviços notariais e de registro, o que

até  então  era  vedado.  A referida  emenda  foi  aprovada,  e  consta  no  texto  da  lei

sancionada. Trata-se de um assunto completamente diverso do objeto da proposição

sancionada. Além disso é completamente inconstitucional, já que contraria o § 3º do

art. 277 da Constituição do Estado, uma vez que, para exercer cargo de serventia de

cartório,  é necessária  a aprovação em concurso público.  Ressalte-se que não há

nenhuma exceção a essa regra,  o que inviabiliza  uma interpretação extensiva ou
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contrária ao Texto Constitucional.

Saliente-se que a permuta nada mais é do que procedimento de concurso derivado,

o que é vedado pela Constituição Federal de 1988.

Diante disso, torna-se imprescindível a aprovação da presente emenda para que

seja revogado esse dispositivo flagrantemente ilegal.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, deixa de receber emenda do

Deputado Délio Malheiros por tratar de assunto não versado na proposição principal;

e informa, ainda, que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado por meio

da Mensagem nº 147/2011 foi incorporada ao parecer da Comissão de Administração

Pública e será arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, chamo a atenção desta Casa sobre

essa situação. Quando esta Casa aprovou aquela situação permitindo a permuta de

cartório, tramitava aqui um projeto tratando da remuneração do Poder Judiciário. Em

2º turno, surgiu uma emenda acrescentando o § 3º à Lei Complementar nº 319. Aliás,

a  lei  complementar  é  a  Lei  de  Organização  Judiciária.  O  que  aconteceu?  Este

Plenário aprovou aquela emenda que não tinha nada vezes nada a ver com o projeto.

O Governador o sancionou,  os cartórios já estão em fila,  um comprando o outro,

numa  mercancia  generalizada,  e  foi  aprovada  aquela  mudança  numa  lei

complementar em um projeto de lei ordinária que tratava de outro assunto. Agora, a

minha emenda, por forças ocultas, é rejeitada, porque o art.  228, I,  do Regimento

Interno,  fala  que  é  estranha,  é  “frankenstein”.  Quer  dizer:  para  aprovar  aquele

absurdo...

Trago uma informação do Ministério Público dizendo que, infelizmente, o que foi

aprovado  nesta  Casa  é  inconstitucional,  ilegal  e  devem  ser  rejeitadas  aquelas

mercancias, aquelas negociatas entre cartórios por parte do Governador do Estado. A

orientação  do  Ministério  Público  ao  Governador  e  ao  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça era para que não assinassem. O Ministério Público entrará com uma ação

direta de inconstitucionalidade - Adin -, porque esta Casa autorizou a permuta entre

cartórios, em vez do acesso por via de concurso público. Agora, dizem que a emenda
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no  projeto  de  lei  complementar  é  “frankenstein”  porque  trata  de  outra  coisa.

Entretanto,  na  hora  da  aprovação  do  projeto  de  lei  ordinária  que  tratava  da

remuneração anual  dos  servidores  do  Judiciário,  surge  a  emenda dizendo que  é

permitida a permuta entre cartórios. Imediatamente, começam a transacionar um com

o outro. O sujeito está lá com 68 anos de idade, daqui a dois anos sai de um cartório

que rende 500 mil por mês, chama um sujeito do mesmo cartório lá numa pequena

cidade de Minas e diz: “Olha, vamos fazer uma troca. Você assume o meu cartório,

pois  tem 30 anos de idade e ficará  mais  40.  Passar-lhe-ei  500 mil  por  mês,  fico

gerindo o cartório, e você aparecerá como titular.”

V. Exa. tenha a certeza de que o Presidente do Tribunal de Justiça não homologará

esses atos de permuta que estão na sua mesa. O Desembargador Cláudio Costa é

um dos homens mais corretos e íntegros da magistratura mineira. E o Governador do

Estado também não assinará esse tipo de ato, pois hoje recebeu a recomendação do

Ministério  Público.  Fizemos  duas  recomendações:  uma  no  Ministério  Público  do

Patrimônio Público e outra na Procuradoria-Geral, a quem compete ingressar com a

Adin. Entretanto, o que espanta é que, na hora de revogar... E qual é a emenda? É

para revogar aquilo que foi aprovado nesta Casa... Digo aos Srs. Deputados que,

sem o conhecimento da maioria dos Deputados, na correria, acabaram aprovando a

emenda  achando  que  beneficiariam  os  servidores  do  Judiciário  que  estavam  em

nossas galerias, e não perceberam essa “frankenstein” que passou. Quando é para

aprovar, para beneficiar cartórios, a emenda pode; quando é para consertar aquilo

que foi errado, ela não pode. Então, deixo isso registrado.

Creio que há pouco o que fazer. Pedi ao meu Líder, Deputado Tiago Ulisses, para

destacar  a  emenda,  mas  parece  que  não  houve  mais  tempo.  Estamos  tentando

corrigir isso num projeto de lei ordinária no Tribunal de Justiça, até correndo o risco

de  prejudicar  os  servidores  militares  que servem ao Tribunal,  porque agora  esse

conteúdo  está  em  outro  projeto,  diante  da  decisão  da  Mesa  em  não  receber  a

emenda por não ser pertinente, mas recebeu a outra. Esperamos que nesse projeto

de lei ordinária isso seja corrigido, que não fique para o ano que vem e que se resolva

neste  ano,  porque  senão  os  servidores  militares  não  receberão  uma gratificação

especial.  Essa  emenda,  que  está  no  Tribunal  de  Justiça,  foi  exatamente  nesse
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projeto. Fica aqui o alerta.

Confesso aos meus colegas Deputados que,  quando isso estava em votação e

quando  percebi,  chamei  a  atenção  dos  senhores.  Quando  percebi,  fui  o  único  a

levantar e a votar contra. Até acreditei  que seria vetado pelo Governador, mas foi

sancionado  no  dia  seguinte.  Fomos  apanhados  de  surpresa.  Confesso  que  o

Governador passou por dificuldades por acreditar que esta Casa votou e aprovou a

matéria. Diante desse cenário, ele não a vetou, deixando a decisão à soberania do

colegiado. Mas temos de reagir, porque não foi o primeiro projeto do Tribunal, foi esse

projeto.  O  outro  passou  na  Comissão  de  Administração  Pública,  aumentando  os

emolumentos em mais de 2.000%. Daqui a pouco teremos outro projeto do governo,

que encaminharei contrariamente, que são protestos em cartório: 170 mil protestos

serão  levados  a  cartório  de  pequenos  empresários.  Isso  não  resolverá  nada.  O

empresário não poderá retirar dinheiro no banco para pagar ao Estado porque seu

nome irá para a Serasa e ao SPC, órgãos de crédito e de comércio que não punem

contribuinte.

Os cartórios estão satisfeitíssimos. Imaginem os senhores: 170 mil novos protestos.

Como são bonzinhos,  não  cobrarão  do  Estado no momento  da  apresentação do

protesto. Só na hora em que o pequeno comerciante chegar lá para retirar o protesto

é que sofrerá.

Fica essa observação. Daqui a pouco teremos outro projeto que permite ao Estado

mudança de critério para cobrança de dívida. O projeto é razoavelmente bom, mas

quando  estabelece  colocar  nome  de  suposto  devedor  de  IPVA,  de  taxa  de

licenciamento, de taxa de incêndio, que são créditos não tributários, e de créditos

tributários, como o ICMS, no SPC, protestar como forma de pressionar, o Estado vai-

se dar mal. Disse isso ao Governador com todas as letras e ao Advogado-Geral do

Estado. Isso é para beneficiar cartório mais uma vez. Não é possível. Por isso estou

inscrito para falar no momento certo. Acho que o Estado deveria repensar. Existem

outras formas de cobrança de dívida, como eu propus ao Prefeito de Belo Horizonte,

que teve a humildade de reconhecer que funcionou, que é transformar o pagamento

de dívida desses pequenos devedores em prestação de serviços. Um dentista que

deve IPTU ou ISS à Prefeitura pode tratar os dentes das crianças em escola pública,
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quitando assim a sua dívida e voltando a ser contribuinte.

O mesmo pode ocorrer no Estado. Ainda dei ao Estado um exemplo. Temos hoje no

Estado  um  leilão  de  precatórios.  Quem  oferece  o  maior  desconto  recebe  seu

precatório  na  frente.  Que  seja  feito  o  inverso,  ou  seja,  quem  oferece  o  maior

percentual tem a sua dívida quitada. Se devo R$100.000,00 e ofereço R$80.000,00,

outra pessoa ofereceu R$60.000,00,  e outra ofereceu R$50.000,00, poderei  quitar

minha dívida com a maior proposta no pregão, como tem às avessas no precatório.

Mas, além de colocar nome de suposto devedor no cadastro do Estado, no SPC e na

Serasa,  fazê-lo  enfrentar  protesto  extrajudicial?  Os  senhores  acham  que  esses

órgãos aceitarão punir os próprios comerciantes, que são os seus gestores?

Deixo a observação dessa emenda, que agora é “frankenstein”, mas antes não era.

Por quê?

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues -  Apenas solicitei  a palavra para encaminhar a

matéria porque concordo plenamente com o ilustre Deputado Délio Malheiros. Todos

os Líderes estão aqui agora, da Situação e da Oposição. Podemos, por meio de um

Acordo de Líderes, avalizar essa emenda e fazer as correções porque, como bem

lembrado  pelo  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  podemos  submeter  a  emenda  a

votação. O Plenário é soberano. O que não podemos é, para o mal, para prejudicar a

população, aceitar uma emenda “frankenstein”; para corrigir a falha, para o bem, não

podemos acatar a emenda. É algo absurdo.

Gostaria  que  V.  Exa.  ponderasse  o  nosso  questionamento  e  suspendesse  os

trabalhos por alguns instantes para que os vários Líderes que aqui  se encontram

referendem a emenda do Deputado Tiago Ulisses. O Líder do PT está na Casa, assim

como o Líder do PSB, o Líder do PSDB, o Líder da Maioria, o Líder da Minoria. Então,

podemos perfeitamente referendar essa emenda num Acordo de Líderes e permitir

que seja votada.

O  que  não  podemos  é  ficar  aqui  inertes,  assistindo  a  uma  exposição  que  é

vexatória para a Casa e que nos coloca numa situação vexatória diante da opinião

pública,  sem termos  condições de  fazer  a  correção.  Vexame,  vergonha  é  termos
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oportunidade de corrigir uma falha e não o fazermos. Precisamos corrigir o que foi

feito em algum momento de distração de alguns parlamentares, porque alguns se

distraíram quando da votação da matéria.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Por isso julgo pertinente a questão levantada

pelo Deputado Délio Malheiros e sugiro a V. Exa. que suspenda os trabalhos por 2

minutos  para  entendimentos  e  possível  Acordo de Líderes.  O Líder  do  PDT está

disposto a assinar, em nome da Bancada do PDT, para que a emenda seja acolhida e

possa  ser  votada  Temos  quórum  suficiente  para  votar.  O  que  não  podemos,

Presidente,  é  continuar  na  inércia  e  não  corrigirmos  a  falha  que  o  Parlamento

cometeu.  O  que  aprovamos  nesta  Casa  foi  uma  excrescência  jurídica  e,  como

excrescência jurídica, deve ser retirada.

O Deputado Tiago Ulisses - Sr. Presidente, o Deputado Délio Malheiros solicitou a

este Líder que fizesse destaque da emenda. Consultada a Mesa, foi dito que este

Líder  não  pode  fazer  destaque,  haja  vista  que  a  Presidência,  que  a  Mesa  não

recebeu a emenda do Deputado Délio Malheiros. Pedimos esclarecimento à Mesa e,

caso o Regimento permita, que se faça o destaque.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado  Sargento  Rodrigues,  vai  suspender  a  reunião  por  25  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as duas horas.  A Presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts.

192  e  255,  do  Regimento  Interno.  A fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel,  que o façam neste momento.  Em votação,  o
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projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 7. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei  Complementar  nº  22/2011  com  as  Emendas  nºs  1  a  7.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2011, do Governador do Estado,

que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 1.583/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.356/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Baldim  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em
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votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.442/2011, do Governador do Estado,

que altera dispositivos das Leis nºs 15.424, de 30/12/2004, e 6.763, de 26/12/75, que

autoriza  o  não  ajuizamento  de  execução  fiscal,  institui  formas  alternativas  de

cobrança e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra para discutir, o Deputado Délio

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, não se preocupe porque serei breve.

Apenas quero alertar que esse é um projeto do Governador do Estado. Conversei

longamente com pessoas do governo e mostrei o enorme equívoco que o Estado

comete  ao  querer  protestar  comerciantes  por  dívidas  tributárias  e  não  tributárias

como forma de tentar receber o que lhe devem. Hoje existe uma massa de mais de

170 mil devedores de tributos estaduais. São pessoas que já venderam seu carro,

que não devem, mas que estão recebendo cobrança de taxa de incêndio, que estão

precisando tirar dinheiro em banco para pagar ICMS e não conseguem, porque estão

com o nome no SPC e no Serasa. Há uma norma do Banco Central que estabelece

que bancos não podem conceder empréstimos a pessoas que devem, sob pena de

terem que provisionar aquele valor. Por que o Estado está fazendo isso?

E de novo quanto aos cartórios, foram bonzinhos ao fazerem constar no projeto o

seguinte: “Os órgãos da administração direta do Estado, suas autarquias e fundações

ficam isentos do pagamento de emolumentos e taxa de fiscalização judiciária, bem

como de qualquer outra despesa pela prática de atos notariais e de registro”.

Ora, se o serviço é prestado em caráter privado – art. 236 da Constituição -, pode o

Estado obrigar o cartório a protestar de graça, a fazer de graça o serviço? No Projeto

de Lei nº 1.792, que aprovamos, está estabelecido que quem paga o emolumento é

quem requereu o serviço. Como fica esse conflito? Aí, o Estado vai protestar e não

paga. A resposta está no dispositivo seguinte: o cartório cobrará do comerciante, do

consumidor,  daquele  que  foi  protestado.  E  pergunto  aos  senhores:  resolve  o

problema protestar? Não resolve. Os Estados que adotaram isso estão repensando,
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pois vem a ação judicial cautelar pedindo a exclusão do nome do consumidor desses

bancos de dados.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Délio Malheiros, conceda-me um

aparte, por favor.

O Deputado Délio Malheiros - Concedo, Deputado João Leite, mas V. Exa. pode

também discutir o projeto. Se quiser falar, esteja à vontade.

O Deputado João Leite (em aparte) - V. Exa. gastará pouco tempo, não é mesmo,

até pelo adiantado da hora. Queria apenas fazer uma ponderação. V. Exa. está até

tratando da questão particular de pessoas físicas, mas temos R$30.000.000.000,00

de dívida ativa no Estado, de muitas empresas que,  às vezes,  estão inscritas na

dívida ativa do Estado e sequer o procuram para fazer um entendimento.

Portanto, é importante também vermos este outro lado: o Estado, há tanto tempo,

está aguardando para receber essas dívidas e não consegue. O Estado agora faz

uma tentativa para conseguir receber e a envia a esta Casa. De alguma forma, tomei

conhecimento  disso,  até  para  uma  legislação  que  votamos  aqui:  a  lei  de

financiamento  do  esporte,  que  está  apoiada  na  dívida  ativa  do  Estado.  São

R$30.000.000.000,00, e é muito difícil tirar dinheiro dessas empresas, fazer com que

paguem suas dívidas. Elas estão na Justiça discutindo. Aliás, todas essas dívidas vão

para  a  Justiça  para  discussão,  e  o  Estado  não  recebe  nunca.  Agora,  o  Estado

pretende receber para investir em suas diversas áreas carentes.

Então,  Deputado  Délio  Malheiros,  conheço  a  preocupação  de  V.  Exa.  Até

R$10.000,00, está isento. Queria ponderar com V. Exa. o restante desse montante,

que corresponde praticamente a mais da metade do orçamento de Minas Gerais e

está inscrito na dívida ativa. E o Estado não consegue receber. Essa é uma tentativa.

A Assembleia  Legislativa  dará  oportunidade  para  que  ele  receba  esse  dinheiro.

Alguns recursos, V. Exa. sabe bem, vêm de empresas poderosas que começam a

rolar esse processo na Justiça e não pagam nunca.

Gostaria  de  encaminhar,  junto  com V.  Exa.,  favoravelmente a essa tentativa  do

Governador  do  Estado  de  receber  esse recurso  que pertence  ao povo  de  Minas

Gerais  e  que  está  sendo  infinitamente  discutido  na  Justiça,  sem  uma  solução.

Obrigado.
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O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Deputado  João  Leite,  V.  Exa.  é  um  Deputado

ponderado,  que tem norteado sua ação parlamentar  por  uma conduta  irretocável,

incensurável, e respeito muito seu ponto de vista e dos demais colegas desta Casa.

Contudo, como já disse antes, o Estado deve criar outros mecanismos que não esses

que foram utilizados em outras épocas de regime de exceção: o da opressão e da

violência de sujar o nome da pessoa para ela pagar. Ora, uma vez analisamos a

função dos cartórios e chegamos à conclusão de que a única razão de um protesto é

sujar o nome do devedor, não há outra.

Antes era preciso protestar para executar, mas o Estado já põe o nome no Cadin,

na  dívida ativa.  Agora  imaginem os senhores  uma loja São José Ltda.,  que está

devendo ao Estado! O Estado quer cobrar, diz que ela deve e a põe no Cadin, na

dívida ativa e manda para o SPC. Ora, o SPC serve ao comércio; e o Serasa, ao

serviço bancário. Qual é a razão de protestar a não ser sujar o nome?

Dei ao Estado esse exemplo de ele arrecadar com a lógica reversa do precatório,

em  que  abra  uma  concorrência  para  quem  paga  o  menor  percentual.  Agora,

Deputado João Leite, algumas pessoas dizem que a intenção do Estado em protestar

é depois vender esses seus créditos tributários para terceiros e o terceiro cobrar. No

entanto,  já  há decisão do STF que é uma função indelegável  do poder  público a

exação fiscal  ou  a  cobrança de dívidas.  Ele  não pode vender  e  o  particular  que

comprar esse pacote do Estado exigir do credor.

Então não sou favorável ao devedor. As pessoas devem cumprir rigorosamente a

sua obrigação. O Estado precisa do dinheiro e de investir na educação. Hoje temos –

reputo - um Governador honesto, correto e íntegro e o que o Estado arrecada está

aplicando corretamente nas funções típicas de Estado.

Fica aqui a minha ponderação de que protestar e levar para o Serasa e o SPC

essas pessoas ou empresas dificultará ainda mais a vida delas. Elas não devem ter

anistia  porque,  acima  de  tudo,  esta  é  injusta  para  com  os  bons  pagadores.  No

entanto, o Estado protestar não deu certo em nenhum Estado nem dará em Minas

Gerais e causará um tumulto maior. Se o objetivo, conforme está na mensagem, é

reduzir o número de ações judiciais, teremos o número de ações no caminho inverso

de comerciantes que entrarão na Justiça pedindo para excluir o nome no Serasa e no
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SPC e de protesto. Muitas vezes o Estado erra quando lança o nome da pessoa na

dívida ativa.

Por isso estarei votando contra, mas respeito o ponto de vista de cada um. Não

tenho nada a opor àquele que pensa em sentido contrário, que pode ser protestado e

levado. Ficam aqui as ponderações deste modesto Deputado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.442/2011

Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

(...)

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado deverá utilizar formas alternativas de cobrança

dos créditos de que trata este artigo, podendo incluir o nome do devedor no Cadastro

Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas

Gerais - Cadin-MG -, bem como o protesto judicial da certidão de dívida ativa.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: O texto original do § 1º do art. 1º institui como formas alternativas de

cobrança de crédito pela administração pública, a inscrição do nome do contribuinte

devedor  nos  cadastros  de  proteção ao crédito,  bem  como promoção  de  protesto

extrajudicial da certidão de dívida ativa.

Contudo,  os  mencionados  cadastros  foram  criados  unicamente  para  permitir

consultas  prévias  de  cadastros  de  consumidores  pelos  fornecedores.  Em  outras

palavras, surgiram para minimizar os riscos do ato comercial.

Diante disso, não há como admitir a inclusão dessa forma alternativa de cobrança,

pois a relação estabelecida entre o devedor da administração pública e esta não é

uma relação consumerista. Tal possibilidade destoa por completo dos objetivos dos

bancos de dados de proteção ao crédito.

Ademais,  é  bom  lembrar  que  os  princípios  que  regem  a  relação  tributária  são

completamente  díspares  dos  princípios  e  normas  que  resguardam  o  direito  do

consumidor, o que de certo levará a uma chuva de pedidos liminares na Justiça para
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a  retirada  de  nomes  dos  cadastros  de  proteção  ao  crédito  dos  contribuintes

negativados.

Outrossim,  a  possibilidade  de  protesto  extrajudicial  da  certidão  de  dívida  ativa

também  não  merece  acolhimento  na  legislação  em  questão,  já  que  a  certidão

anteriormente mencionada, não é um título de crédito objeto do protesto extrajudicial.

Além disso a criação dessa forma de cobrança acarretará mais uma cobrança para

o bolso do contribuinte.

Por  essas  razões,  apresentamos  esta  emenda,  que,  além  de  não  demonstrar

nenhuma  impossibilidade  jurídica,  com  toda  certeza  contribuirá  para  o

aperfeiçoamento do projeto em questão.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Délio

Malheiros, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno,  será votada independentemente de parecer.  Em votação,  o projeto,  salvo

emendas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, voto contrário deste Deputado.

O Sr. Presidente - Está registrado o voto contrário do Deputado Délio Malheiros. Em

votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.442/2011 na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.443/2011, do Governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  13.515,  de  7/4/2000,  que  contém  o  Código  de  Defesa  do

Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.443/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.658/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Paranaíba o imóvel que

especifica.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.658/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.659/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas

o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.659/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.660/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de Ibiraci o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.450/2011, do Governador do Estado,

que autoriza a empresa Minas Gerais Participações S.A. -  MGI S.A.  -  a constituir

subsidiária.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com a Subemenda nº 1, que apresenta, à Emenda nº 1, da Comissão de

Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2011

O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 1º - Fica a empresa Minas Gerais Participações S.A. - MGI S.A. - autorizada a

constituir  subsidiária,  integral  ou  não,  de  propósitos  específicos  ou  não,  com  a

finalidade  de realizar  operações  estruturadas  de mercado relacionadas  com seus

ativos, incluindo-se os direitos creditórios de que seja cessionária nos termos do art.

1º da Lei nº 19.266, de 17 de dezembro de 2010.

Parágrafo único - É facultada a participação da subsidiária a que se refere o “caput”

deste  artigo  em  empresas  privadas,  mediante  autorização  legislativa  específica,

conforme dispõe o inciso XX do art. 37 da Constituição Federal.”.

Justificação: A alteração que apresentamos à Emenda nº 1, de autoria da Comissão

de Administração Pública, visa somente tornar claro que, de acordo com o disposto

no  inciso  XX  do  art.  37  da  Constituição  Federal,  a  criação  de  subsidiárias  de

empresas públicas, bem como sua participação em empresa privada, depende de

autorização  legislativa  em  cada  caso.  Portanto,  embora  a  emenda  se  refira  ao

dispositivo  constitucional  correto,  na  forma  como  redigida,  gera  a  errônea

interpretação de que se está concedendo autorização genérica para a participação

em empresa privada, o que fere de morte o mandamento constitucional citado.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Rogério Correia

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma subemenda do Deputado

Rogério Correia à Emenda nº 1, a qual recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do art.

188 do Regimento Interno, encaminha a subemenda com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.451/2011, do Governador do Estado,

que autoriza a empresa BDMG a constituir subsidiária. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Subemenda nº 1, que
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apresenta, à Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.451/2011

O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 1º - Fica o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - autorizado a

constituir subsidiárias, integrais ou não, de propósitos específicos ou não, observadas

as disposições e normas do Sistema Financeiro Nacional aplicáveis, com a finalidade

de:

(...)

Parágrafo único - É facultada a participação da subsidiária a que se refere o “caput”

deste  artigo  em  empresas  privadas,  mediante  autorização  legislativa  específica,

conforme dispõe o inciso XX do art. 37 da Constituição Federal.”.

Justificação:  A alteração  que  ora  apresentamos  à  Emenda  nº  1,  de  autoria  da

Comissão de Administração Pública, visa somente tornar claro que, de acordo com o

disposto no inciso XX do art. 37 da Constituição Federal, a criação de subsidiárias e

sua participação em empresa privada depende de autorização legislativa em cada

caso. Portanto, embora a emenda se refira ao dispositivo constitucional correto, na

forma  como  redigida,  gera  a  errônea  interpretação  de  que  se  está  concedendo

autorização genérica para a participação em empresa privada, o que fere de morte o

mandamento constitucional citado.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2011.

Rogério Correia

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma subemenda do Deputado

Rogério Correia à Emenda nº 1, a qual recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do art.

188 do Regimento Interno, encaminha a subemenda com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.616/2011, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a cooperação com os Municípios na construção e administração de
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distritos  industriais,  e  dá  outras  providências.  A Comissão de Justiça conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Turismo  e  de  Fiscalização

Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.617/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  -

Codemig  -  a  constituir  subsidiárias.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  seremos  bastante

breves  em função do transcorrer  do  horário,  mas o  tema é  muito importante.  Os

termos que apresentaremos à discussão do Projeto de Lei nº 2.617/2011, que trata da

criação da subsidiária da Codemig, também se aplicam ao nº 2.451/2011, que trata da

criação  da  subsidiária  do  BDMG,  e  ao  nº  2.450/2011,  que  trata  da  criação  da

subsidiária  da  MGI.  Nós,  do  PTdoB,  juntamente  com  a  Bancada  do  PT,

encaminhamos contrariamente à aprovação dos três projetos.

Qual é o nosso entendimento? O projeto chegou à Casa de forma muito genérica.

Os  três  projetos  são  autorizativos,  objetivam  criar  subsidiárias  sem  especificar  a

quantidade e o objeto. Portanto, são altamente genéricos e prejudiciais ao interesse

dessas três empresas públicas: BDMG, Codemig e MGI, fundamentais para o bom

funcionamento do Estado. Ao criar as subsidiárias, o Estado afirma que não haverá

prejuízo ao erário porque os servidores das empresas originais podem ser utilizados

nas  subsidiárias.  Isso  é  meia  verdade,  porque realmente  pode  acontecer,  mas  a

estrutura das subsidiárias inclui a criação de diretorias, de cargos comissionados, o

que  sobrecarregará  o  Estado.  Os  Deputados  perceberam  que  todos  os  projetos

votados aqui visam fazer o reforço orçamentário do Estado. Então, não faz sentido

fazermos um esforço concentrado para reforçar o caixa do Estado para os serviços

essenciais e criarmos subsidiárias exatamente para aumentar cargos comissionados,
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cargos de diretoria  e cargos de gerência,  que não precisam necessariamente ser

ocupados por efetivos. É um mau exemplo. Não podemos concordar com isso.

O aspecto fundamental que nos leva a ser contra essa proposta é o exemplo real

de criação de subsidiária que se mostrou equivocado. Isso ocorreu quando dividimos

a Copasa em três subsidiárias, criando a Copanor e a Copasa Águas Minerais, que

não  serviram  ao  propósito  original.  Transcorridos  mais  de  dois  anos,  até  hoje  a

Copanor não conseguiu cumprir o seu papel de levar água e tratamento de esgoto às

regiões  mais  carentes  como  o  Norte  de  Minas,  o  Jequitinhonha  e  o  Mucuri.  Na

prática,  separaram a  Copasa  rica  da  Copasa pobre.  Portanto,  essas  subsidiárias

foram um péssimo exemplo com o qual não podemos concordar.

Nesse  sentido,  estamos  encaminhando  contrariamente  à  criação  das  três

subsidiárias porque, no nosso entendimento, violam o interesse público. Com muito

prazer, concedo aparte ao ilustre Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Deputado Carlin  Moura, em primeiro

lugar, quero concordar com V. Exa. Acho temerário aprovar três projetos que criam

subsidiárias  na  MGI,  no  BDMG e na Codemig,  presidida  por  Oswaldo Borges  da

Costa. Como criaremos essas subsidiárias sem saber a função de cada uma, o que

será feito? Já tivemos o exemplo da Copanor. Concordo com V. Exa.

Em nome do PT e do PCdoB, apresentei duas subemendas aos Projetos de Lei nºs

2.450 e 2.451/2011, que buscavam fazer um processo maior de obstrução. Temos

dúvida  em  relação  às  emendas  apresentadas.  A defesa  de  V.  Exa.,  ao  fazer  o

encaminhamento contrário à aprovação dos três projetos, me fez repensar. Peço a V.

Exa. que indague ao Presidente se posso retirar as subemendas aos dois projetos

para que retomem a votação no 1º turno. Faço isso porque vejo pouca vontade do

governo para fazer de fato uma negociação. Creio que V. Exa. já marcou a posição

devida, já encaminhou contrariamente aos três projetos.

Como não estamos num processo de obstrução absoluta desta pauta, creio que,

encerrado  o  diálogo  com  o  governo,  fica  tudo  na  responsabilidade  desse,  se  o

aprovar.  Fica a responsabilidade completa para o governo.  Quantos cargos serão

criados por cada subsidiária? Não sabemos quantos são. É mais ou menos como

fizeram com a lei delegada. Houve um monte de lei delegada e foram criados vários
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cargos e vários gastos. Depois vimos o efeito disso na falta de dinheiro e na falência

do  Estado.  Agora,  infelizmente,  parece  que  o  governo  quer,  novamente,  criar

subsidiárias, sem nos prestar conta de que subsidiárias são essas. Quantos cargos

serão  criados? Quantas  diretorias  serão?  Não  sabemos  que farra  será  feita  com

essas subsidiárias. Fica tudo na responsabilidade do governo.

Aproveito a discussão que V. Exa. faz dos três projetos para já falar  sobre meu

posicionamento. Concordo com V. Exa. Sou contrário aos três. Muito obrigado.

O Deputado Carlin  Moura* - Perfeitamente, Deputado Rogério Correia. Estamos

reafirmando  nosso  posicionamento  contrário,  até  porque  são  três  empresas

estratégicas:  o nosso banco de fomento,  o  BDMG;  a Codemig,  uma empresa de

desenvolvimento  estratégico  na  área  de  recursos  minerais;  a  IGI,  que  envolve

também ativos e participações no mercado financeiro. No nosso modo de ver, essas

três empresas devem ser mantidas integralmente, reforçadas, e com controle público.

Essas subsidiárias podem levar ao enfraquecimento e até mesmo a um processo de

privatização.  Fica,  portanto,  o  nosso  registro.  Estamos  nessa  discussão,

encaminhando contrariamente à aprovação dos três projetos.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Verificação, Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Votaram “não” 7 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 2.617/2011. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a retirada
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de tramitação da Subemenda nº 2 à Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.450/2011. A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o item VIII do art. 232 do

Regimento  Interno.  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.450/2011.  Em

votação, o projeto, salvo emenda e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 8 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emenda e subemenda. Em votação,

a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.450/2011 com a Emenda nº 1 e

a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a retirada

de tramitação da Subemenda nº 2 à Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.451/2011. A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do

Regimento  Interno.  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.451/2011.  Em

votação, o projeto, salvo emenda e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em
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Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Votaram “não” 8 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emenda e subemenda. Em votação,

a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.451/2011 com a Emenda nº 1 e

a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.661/2011, do Governador do Estado,

que fixa o efetivo da PMMG. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de  Administração

Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do  Projeto  com  a

Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que a emenda

encaminhada pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 153/2011, foi

incorporada ao parecer  da  Comissão de Justiça  e será arquivada nos termos  do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.661/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Administração Pública.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

amanhã, dia 14, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a

extraordinária na mesma data, às 20 horas, nos termos do edital  de convocação.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.520/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2012-2015,

foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1, 2, 47, 112, 151, 152, 154 a 161,

163 a 177, 179 a 181, 183 a 186, 188 a 192, 195 a 199, 202, 205 a 210, 212 a 222,

224 a 227, 229, 230, 232 a 335 e as Subemendas n° 1  às Emendas n°s 42, 110, 113,

120, 121, 140, 144, 153, 162, 178, 182, 187, 193, 194, 200, 201, 203, 204, 211, 223,

228 e 231.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.520/2011

Institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2012-2015 –

PPAG 2012-2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art.  1° -  Esta  lei  institui  o  Plano  Plurianual  de  A ção  Governamental  para  o

quadriênio 2012-2015 - PPAG 2012-2015 -, em conformidade com o que dispõem os

arts. 153 e 154 da Constituição do Estado.

Art. 2° - Os Anexos I e II integram esta lei nos se guintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual,

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI -;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual,

organizados por setor de governo.

§ 1° - Em atendimento ao disposto no art. 2° da Lei  n° 19.573, de 11 de agosto de
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2011, estão contidas no Anexo I  as metas e prioridades da administração pública

estadual  para  o  exercício  de  2012,  definidas  pelo  conjunto  dos  programas

estruturadores, elaborados em observância ao que determina o PMDI.

§ 2° - Aplica-se ao planejamento dos programas estr uturadores para o exercício de

2012 o disposto no art. 35, IX, da Lei n° 19.573, d e 2011.

Art. 3° - O Anexo III integra esta lei na forma de incisos deste artigo e contém as

alterações introduzidas no âmbito do Poder Legislativo a serem incorporadas pelo

Poder Executivo ao texto dos Anexos I e II desta lei.

Art. 4° - O PPAG 2012-2015 organiza a ação governam ental em programas que

visam  a  atender  os  objetivos  estratégicos  e  a  alcançar  os  resultados  finalísticos

definidos no PMDI.

§ 1° - Os valores financeiros estabelecidos nesta l ei para as ações são referenciais,

não  constituindo  limites  à  programação  das  despesas  expressas  nas  leis

orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2° - Os programas, como instrumento de organizaçã o das ações de governo no

âmbito  da  administração  pública  estadual,  ficam  restritos  àqueles  integrantes  do

PPAG 2012-2015.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO PLANO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 5° - A gestão do PPAG 2012-2015 observará os p rincípios de eficiência, eficácia

e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a

revisão dos programas.

Art.  6° -  O  Poder  Executivo  manterá  sistema  de  info rmações  gerenciais  e  de

planejamento  para  apoio  à  gestão  do  PPAG 2012-2015,  de  utilização  obrigatória

pelos órgãos, entidades e Poderes do Estado.

Art. 7° - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - estabelecerá

normas complementares para a gestão do PPAG 2012-2015.

Seção II

Das Revisões e Alterações do Plano
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Art. 8° - O projeto de lei de revisão do PPAG 2012- 2015 será encaminhado até 30

de setembro de cada ano e conterá:

I - demonstrativos atualizados dos Anexos I e II do PPAG 2012-2015, que conterão

as  inclusões,  exclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,  efetuadas  em

programas, indicadores e ações e demais atributos;

II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos, com a exposição

sucinta das razões que motivaram a alteração.

§ 1° - Nos demonstrativos a que se refere o inciso I deste artigo, os quais servirão

como referência para a elaboração da Lei Orçamentária Anual,  será adotada uma

perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente em relação aos valores

físicos e financeiros das ações.

§ 2° - A exclusão ou alteração de programas constan tes nesta lei ou a inclusão de

novos programas ao PPAG 2012-2015 serão propostas pelo Poder Executivo, por

meio  do  projeto  de  lei  de  revisão  anual  do  PPAG  2012-2015,  de  projeto  de  lei

específica ou de créditos especiais, observada a realização das audiências públicas

regionalizadas,  assegurada  a  participação  popular,  por  iniciativa  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - em parceria com o Poder Executivo.

§  3° -  Os  projetos  de  lei  específica  ou  de  créditos  especiais  que  importem na

criação  de  programas,  indicadores  ou  ações  conterão  anexo  com  os  atributos

qualitativos  e  quantitativos  por  meio  dos  quais  esses  programas,  indicadores  ou

ações serão caracterizados no PPAG 2012-2015.

Seção III

Do Monitoramento e da Avaliação

Art.  9° -  O PPAG 2012-2015 será monitorado e avalia do sob a coordenação do

órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual, ao qual compete

definir diretrizes e orientações técnicas para o funcionamento do PPAG 2012-2015.

Art.  10  -  As  unidades  orçamentárias  responsáveis  pelos  programas  e  ações

constantes nos Anexos I e II desta lei manterão atualizadas, durante cada exercício

financeiro, as informações qualitativas e quantitativas referentes à execução física e

financeira desses programas e ações e à apuração dos indicadores de desempenho

definidos no PPAG 2012-2015.
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Parágrafo  único  -  Os  órgãos  ou  entidades  que  não  atenderem  ao  disposto  no

“caput”  sujeitam-se a restrições orçamentárias, conforme deliberação normativa da

Junta de Programação Orçamentária e Financeira.

Art.  11  -  Para  fins  de  monitoramento  do  PPAG,  serão  elaborados  Relatórios

Institucionais de Monitoramento, os quais terão periodicidade bimestral e conterão os

seguintes documentos:

I  - demonstrativo de programação e execução regionalizada das metas físicas e

financeiras das ações dos programas do PPAG 2012-2015, que será apresentado

mediante demonstrativo específico dos programas estruturadores;

II - demonstrativo de desempenho das ações que compõem os programas sociais;

III - boletim com informações consolidadas acerca da execução, do desempenho e

da regionalização física e financeira das ações do PPAG 2012-2015 até o período

monitorado.

§  1° -  Consideram-se  programas  sociais,  para  efeito  desta  lei,  as  políticas

orientadas  para  a  emancipação  social  e  cidadã,  envolvendo  programas

precipuamente  voltados  para  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à

infância e a assistência aos desamparados.

§  2°  -  O  Poder  Executivo  incorporará,  nos  Relatório s  Institucionais  de

Monitoramento,  análise  qualitativa  e  detalhamento  da  execução orçamentária  dos

subprojetos  e  subprocessos  que  constam  de  cada  ação,  apresentando-os  nas

audiências públicas de monitoramento.

§ 3° - Com a finalidade de monitorar a execução do PPAG 2012-2015, a ALMG

realizará  audiências  públicas  até  o  mês  de  agosto  de  cada  ano,  assegurada  a

participação popular.

Art.  12  -  O  Poder  Executivo,  por  intermédio  do  órgão  central  do  Sistema  de

Planejamento e Orçamento Estadual, enviará ao Poder Legislativo, até o dia 15 de

junho de cada exercício financeiro, Relatório Anual de Avaliação do PPAG 2012-2015,

que conterá:

I - demonstrativo da execução dos programas do PPAG 2012-2015, contendo os

principais resultados alcançados, a última apuração dos índices dos indicadores de
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desempenho e a execução física e financeira das suas ações;

II - demonstrativo da programação e da execução física e financeira regionalizada

das ações do PPAG 2012-2015;

III - demonstrativo da execução física e financeira acumulada de todas as ações do

PPAG 2012-2015.

§ 1° - Os demonstrativos referentes aos programas A poio à Administração Pública

(701),  Obrigações  Especiais  (702)  e  Reserva  de  Contingência  (999)  serão

encaminhados  por  meio  de  relatório  com  as  respectivas  execuções  físicas  e

financeiras.

§ 2° - Integrarão o Relatório Anual de Avaliação:

I - as justificativas de desempenho crítico ou subestimado das ações dos programas

do  PPAG  2012-2015,  conforme  orientação  do  órgão  central  do  Sistema  de

Planejamento e Orçamento;

II - a análise do cumprimento dos objetivos estratégicos e indicadores finalísticos

que compõem as redes de desenvolvimento integrado;

III - o desempenho físico e financeiro consolidado das ações, dos indicadores dos

programas e da regionalização da execução do PPAG 2012-2015.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - O Poder Executivo divulgará pela internet:

I - esta lei, que institui o PPAG 2012-2015;

II - os Relatórios Institucionais de Monitoramento do PPAG 2012-2015;

III - o Relatório Anual de Avaliação do PPAG 2012-2015;

IV - o texto atualizado das leis de revisão do PPAG 2012-2015.

§ 1° - Em observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo promoverá a

disponibilização oficial do PPAG 2012-2015 na internet, na página da Imprensa Oficial

de Minas Gerais, que manterá, em seus arquivos, cópia impressa do documento para

fins de consulta dos interessados.

§ 2° - Os órgãos e entidades dos Poderes do Estado disponibilizarão, nas suas

respectivas páginas da internet, os anexos atualizados que compõem o PPAG 2012-

2015 e os documentos resultantes do monitoramento e da avaliação do PPAG 2012-
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2015.

Art. 14 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo efetuar os ajustes necessários à

compatibilização do planejamento contido no PPAG 2012-2015 ou em suas revisões e

nas leis orçamentárias relativas ao respectivo período de vigência.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXOS I E II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2011)

Os Anexos I e II encontram-se disponíveis no “site” da Assembleia Legislativa do

Estado  de  Minas  Gerais  -  ALMG  -  na  internet  (www.almg.gov.br),  em

“Acompanhe>Planejamento e Orçamento Público>Saiba mais>PPAG”.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2011)

INCISO: 1

Alterem-se os indicadores e metas da Rede de Defesa e Segurança para:

INDICADOR

- TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES) FONTE: FJP/NESP

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

296,1* (2010) 244 197 161

- TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES) FONTE: FJP/NESP

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

15,9* (2010) 12 9,7 8,2

-  TAXA DE  MORTALIDADE  POR  ACIDENTES  DE  TRÂNSITO  (POR  100  MIL

HABITANTES) FONTE: DATASUS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

19,3 (2009) 7,2 14,3 12,7

- PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO -

FONTE: CRISP/UFMG

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

51,2% (2009) 48,80% 46,20% 44,20%
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- TAXA DE MORTALIDADE POR USO DE DROGAS (POR 100 MIL HABITANTES)

FONTE: DATASUS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

6,2 (2010) 5,5 3,5 2,8

-  ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM,  PC,  CBM)  FONTE:

SEDS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

71,6 (2009) 73,5 76 80

-  GRAU  DE  CONFIANÇA  NO  ATENDIMENTO  POLICIAL  E  CORPO  DE

BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO) FONTE: SEDS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

68% (2009) 72% 75% 80%

-  TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE  JOVENS DE 15  A 24  ANOS (POR 100  MIL

HABITANTES) FONTE: DATASUS

SITUAÇÃO ATUAL 2015 2022 2030

38,9 (2009) 26 20 16

(*)Estimativa Preliminar.

INCISO: 2

No programa 025 Cultivar, nutrir e educar, na UO 1631, cujo indicador é percentual

de municípios atendidos pelo programa (%), alteração de índice projetado:

2012: de 6 para 10,51

2013: de 30,3 para 22,52

2014: de 60,6 para 31,53

2015: de 100 para 40,54

INCISO: 3

Onde se lê: Rede de Tecnologia e Inovação, leia-se: Rede de Ciência, Tecnologia e

Inovação

Onde se lê: Rede de Desenvolvimento Integrado, Eficiente e Eficaz, leia-se: Rede

de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz.

Onde se lê: Rede de Atendimento em Saúde, leia-se: Rede de Atenção em Saúde.

INCISO: 4
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Alterem-se estratégias da Rede de Defesa e Segurança para:

PARA  QUE  OS  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  DA  REDE  DE  DEFESA  E

SEGURANÇA SEJAM ALCANÇADOS, O GOVERNO E A SOCIEDADE DEVERÃO

CONCENTRAR OS SEUS MELHORES ESFORÇOS E RECURSOS NA EXECUÇÃO

DAS SEGUINTES ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS:

- CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL,

DEFENSORIA PÚBLICA, SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO E CORPO DE

BOMBEIROS  MILITAR,  COMPARTILHANDO  FORMAÇÃO  E  QUALIFICAÇÃO

CONTINUADA, BANCOS DE DADOS, MÉTODOS DE GESTÃO, INFORMAÇÕES E

CONHECIMENTOS.

- MODERNIZAR AS TÉCNICAS DE GESTÃO E AUMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS

SISTEMAS SOCIOEDUCATIVO E PRISIONAL, DE FORMA A ROMPER COM CICLO

VICIOSO  DA CRIMINALIDADE  JUVENIL  E  GARANTIR  SAÚDE,  EDUCAÇÃO  E

TRABALHO AO PRESO, TENDO EM VISTA A SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL.

-  CONSOLIDAR E  DISSEMINAR PROJETOS FOCADOS NA PREVENÇÃO DA

VIOLÊNCIA E  DOS SINISTROS NO MEIO  URBANO,  PARTICULARMENTE NAS

ÁREAS DE MAIOR RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

- AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, COM ÊNFASE

NA INTERVENÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS PROPÍCIOS AO TRÁFICO E AO

CONSUMO.

-  PROMOVER  ATIVIDADES  DE  EDUCAÇÃO,  CONSCIENTIZAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

INCISO: 5

Alterem-se os objetivos estratégicos da Rede de Defesa e Segurança para:

-  REDUZIR  AS  INCIDÊNCIAS  DE  VIOLÊNCIA,  DE  CRIMINALIDADE  E  DE

DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

-  INTEGRAR  AS  ÁREAS  DE  RISCO  À  DINÂMICA  DAS  CIDADES,

PRINCIPALMENTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH)

- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

- REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO
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Rede: Rede de Atenção em Saúde

INCISO: 6

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4001 -  GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR -  COMPLEXO DE SAÚDE

MENTAL

Mudança  de  finalidade  para:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  A

PACIENTES ADULTOS E INFANTO-JUVENIL VISANDO AO RESTABELECIMENTO

DOS PACIENTES, DE MANEIRA A ADQUIRIREM ESTABILIDADE, GARANTINDO O

CUMPRIMENTO  DAS  DIRETRIZES  DA POLÍTICA NACIONAL DE  SAÚDE,  BEM

COMO ATENÇÃO INTEGRAL AOS

PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO EM

DECORRÊNCIA  DE  DISTÚRBIOS  MENTAIS.  PRESTAR  ASSISTÊNCIA

AMBULATORIAL e  hospitalar,  conforme Lei  Federal  nº  10.216,  de  6/4/2001,  AOS

USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

INCISO: 7

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4278 - GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 8

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4299  -  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS

Mudança  de  finalidade  para:  GARANTIR  A  DISPONIBILIDADE  DE

MEDICAMENTOS  BÁSICOS  (alopáticos,  homeopáticos  e  fitoterápicos  aprovados

pela  Anvisa),  COM  EFICIÊNCIA  NA  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E

DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.

INCISO: 9

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 1172 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 10

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4208 - VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 11

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS

Mudança  de  objetivo  para:  PROMOVER  A SAÚDE  POR  MEIO  DO  ACESSO

ADEQUADO  AO  SANEAMENTO  básico,  NOTADAMENTE  ATRAVÉS  DA

CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, MÓDULOS SANITÁRIOS, ESTAÇÕES DE

TRATAMENTO  DE  ESGOTO,  assegurando  a  universalização  desse  acesso,  E

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

INCISO: 12

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  SAÚDE  POR  MEIO  DA

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

DE  ÁGUA,  ESGOTAMENTO  SANITÁRIO  E  DRENAGEM  PLUVIAL  E

UNIVERSALIZAR  O  SEU  ATENDIMENTO,  inclusive  para  as  localidades  com

população inferior a duzentos habitantes.

INCISO: 13

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 3003 - SANEAMENTO BÁSICO - COPASA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.
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INCISO: 14

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4025  -  AMPLIAÇÃO,  ADEQUAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 15

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA -

Ação:  4372  -  DESENVOLVIMENTO  DO  PROGRAMA  DE  SANGUE  E

HEMODERIVADOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 16

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: ELABORAR PLANO DE AÇÃO PARA PRESTAR ACOMPANHAMENTO

NUTRICIONAL  À  POPULAÇÃO  E  IMPLEMENTAR  A  POLÍTICA NACIONAL  DE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PNAN - NO ESTADO.

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 17

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação:  ....  -  ESTRUTURAÇÃO  E  OPEACIONALIZAÇÃO  DO  SISTEMA  DE

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -- SISVAN -- EM MINAS GERAIS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
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Finalidade: GARANTIR A ALIMENTAÇÃO PERMANENTE DE DADOS DO SISVAN

E  REALIZAR  O  DIAGNÓSTICO  E  A  AVALIAÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DO

SISTEMA NO ESTADO.

Produto: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 18

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  ESTRUTURAR  A  ATENÇÃO  PRIMÁRIA  À  SAÚDE  IN  LOCO  NAS

COMUNIDADES QUILOMBOLAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE

ACESSO  ÀS  AÇÕES  DE  SAÚDE  NAS  REDES  DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE  DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: COMUNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 19

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação:  4107  -  MODELAGEM  E  IMPLANTAÇÃO  DA REDE  DE  ATENÇÃO  EM

SAÚDE MENTAL

Mudança  de  finalidade  para:  MODELAGEM  E  IMPLANTAÇÃO  DA  REDE  DE

ATENÇÃO  EM  SAÚDE  MENTAL DO ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  VISANDO À

MAIOR ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

SAÚDE MENTAL E À MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS

PRESTADOS, em especial aqueles voltados aos usuários de álcool e outras drogas.

Transferência  da  ação  para  o  programa:  44  -  REDES  INTEGRADAS  DE
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SERVIÇOS DE SAÚDE

INCISO: 20

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4182 - POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 21

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 22

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 23

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação:  4468  -  ATENÇÃO  À  SAÚDE  DAS  COMUNIDADES  INDÍGENAS  E

QUILOMBOLAS

Mudança de nome para: ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Mudança de finalidade para: ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE IN

LOCO NAS ALDEIAS INDÍGENAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE

DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO

SISTEMA ÚNICO  DE  SAÚDE,  bem  como  realizar  pesquisas  periódicas  sobre  a

condição de saúde mental dessa população.

INCISO: 24

Programa: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -
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Ação: 4581 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 25

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - AÇÕES EDUCACIONAIS EM SAÚDE

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  CAPACITAR,  QUALIFICAR,  FORMAR  E  ESPECIALIZAR  OS

PROFISSIONAIS  E  GESTORES  DA  SAÚDE,  NOS  DIVERSOS  NÍVEIS  DE

ESCOLARIDADE,  VISANDO  AO  FORTALECIMENTO  E  À  MELHORIA  DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ( SUS).

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 26

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  DESENVOLVER,  PRODUZIR  E  DISTRIBUIR  MEDICAMENTOS

VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL

DE  MEDICAMENTOS  ESTRATÉGICOS  E  IMUNIZAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  DA

SAÚDE.

Produto: MEDICAMENTO/ VACINA PRODUZIDO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 27



2694
____________________________________________________________________________

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA

FUNDAÇÃO  HEMOMINAS  GARANTINDO  A  EXECUÇÃO  DAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS  NA  ÁREA  DE  HEMOTERAPIA  E  HEMATOLOGIA;  OFERTAR

HEMOCOMPONENTES  E  HEMODERIVADOS  DE  BOA QUALIDADE E  DENTRO

DOS  PARÂMETROS LEGAIS  EXIGIDOS,  ADEQUANDO À  DEMANDA DA REDE

PÚBLICA  E  CONTRATANTES;  REALIZAR  ATENDIMENTO  EM  AMBULATORIAL

PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E

HEMOGLOBINOPATIAS NA BUSCA DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE

DE VIDA ;  E  PERMITIR  A COLETA,  PROCESSAMENTO,  ARMAZENAMENTO E

DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA

QUALIDADE  TÉCNICA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  DE  ALTA

COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS.

Produto: MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 28

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  E  AMBULATORIAL  DE

CLÍNICA  MÉDICA,  CIRURGIA  GERAL,  ORTOPEDIA,  PEDIATRIA,  MEDICINA

INTENSIVA, BEM COMO ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE

ALTO RISCO, COM OBJETIVO DE GARANTIR A SAÚDE DOS PACIENTES DO SUS

QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Produto: PACIENTE ATENDIDO
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Unidade de medida: PACIENTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 29

Programa: 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: .... - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA

E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE,

OFERECENDO  AOS  ALUNOS  A  EXPERIÊNCIA  NECESSÁRIA  A  PRÁTICA

PROFISSIONAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Unidade de medida: ATENDIMENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 30

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 31

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

Mudança  de  finalidade  para:  COORDENAR  AS  AÇÕES  DO  CONSELHO  DE

SEGURANÇA  ALIMENTAR  DE  MINAS  GERAIS  (CONSEA/MG)  E  APOIAR  AS

COMISSÕES  REGIONAIS  DE  SEGURANÇA  ALIMENTAR  E  NUTRICIONAL
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SUSTENTÁVEL (CRSANS),  ATRAVÉS  DA ARTICULAÇAO  ENTRE  GOVERNO  E

SOCIEDADE  CIVIL  NA PROPOSIÇÃO  DE  DIRETRIZES  PARA AS  AÇÕES  DE

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Cidades

INCISO: 32

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 -

Ação: 2034 - SEGURANÇA NA COPA

Mudança de produto para: PLANO EXECUTADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 33

Programa: 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO -

Ação: 4648 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Mudança de finalidade para:  CONSTRUIR CASAS PARA A POPULAÇÃO COM

RENDA MENSAL DE UM A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS,  VISANDO REDUZIR  O

DÉFICIT HABITACIONAL

VERIFICADO NESTA FAIXA DE RENDA, COM PRIORIDADE DE ATENDIMENTO

AOS MUNICIPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ CINQUENTA MIL HABITANTES ou que

tenham comunidades indígenas ou quilombolas

INCISO: 34

Programa: 160 - GESTÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS -

Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 35

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -
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Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 36

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação: 4624 - SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO

Mudança  de  finalidade  para:  VIABILIZAR  O  FINANCIAMENTO  DE  UNIDADES

HABITACIONAIS DESTINADAS ÁS FAMILIAS DE POLICIAIS CIVIS  E AGENTES

PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM CONDIÇÕES

FLEXÍVEIS  E  COMPATÍVEIS  COM  A  REALIDADE  E  NECESSIDADE  DOS

SERVIDORES

INCISO: 37

Programa: 277 - URBANIZE MINAS: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA -

Ação:  4503  -  APOIO  A  ELABORAÇÃO  E/OU  IMPLEMENTAÇÃO  DE

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO

Mudança de produto para: MUNICÍPIO ASSESSORADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

INCISO: 38

Programa: 277 - URBANIZE MINAS: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA -

Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 39**

Programa: 279 - GESTÃO METROPOLITANA

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  AGÊNCIA  DE

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Unidade Orçamentária:  2461 -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
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Finalidade:  IMPLANTAR  E  MANTER  AS  ATIVIDADES  DE  PLANEJAMENTO,

ASSESSORIA E  REGULAÇÃO URBANA OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO

INTEGRADO  DA REGIÃO  METROPOLITANA DO  VALE  DO  AÇO,  E  APOIAR  À

EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

Produto: AGÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA

Unidade de medida: AGÊNCIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

INCISO: 40

Programa:  043  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO -

Ação: 1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 41

Programa: 101 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO -

Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 42

Programa:  108  -  REDE  DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  ORIENTADA PELO

MERCADO -

Ação: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Mudança  de  finalidade  para:  GARANTIR  A  FUNCIONALIDADE  DA REDE  DE

CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS E TELECENTROS,  COM FOCO NA

DISSEMINAÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  BUSCANDO  A  CONSTRUÇÃO  DE
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PARCERIAS COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A

CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA e sua ampliação por meio da

oferta de vagas de educação à distância no ensino superior, inclusive o tecnólogo.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 43

Programa: 259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA

E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação:  ....  -  APOIO  TÉCNICO  E  FINANCEIRO  PARA  INVENTORES

INDEPENDENTES

Unidade  Orçamentária:  2071  -  FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À  PESQUISA  DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  CONCEDER  APOIO  TÉCNICO  E  FINANCEIRO  A  INVENTORES

INDEPENDENTES  PARA A OBTENÇÃO  DE  PATENTES  DE  INOVAÇÕES  COM

POTENCIAL  POSITIVO  PARA O  DESENVOLVIMENTO  SOCIOECONÔMICO  DO

ESTADO

Produto: PEDIDO DE PATENTE APOIADO

Unidade de medida: PEDIDO DE PATENTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Defesa e Segurança

INCISO: 44

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação: ....  -  Atendimento ao adolescente em  conflito com a lei  -  cumprimento de

medidas socioeducativas em meio aberto

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Propiciar o rompimento da prática infracional e a redução da sensação

de impunidade, mediante atendimento qualificado ao adolescente em cumprimento de

medidas socioeducativas em meio aberto.
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Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de medida: ADOLESCENTE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 45

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1197 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Mudança de produto para: VAGA CRIADA

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 46

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de nome para: Construção e estruturação de centros socioeducativos

Mudança de finalidade para: Garantir estruturas físicas adequadas ao atendimento

ao  adolescente  autor  de  ato  infracional,  por  meio  de  reformas  em  unidades  em

funcionamento e da construção de novos centros socieoeducativos, observando a

EXCEPCIONALIDADE  DA  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  PRIVAÇÃO  E  E

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, POR MEIO DA PRIORIZAÇÃO DO MEIO ABERTO E

QUALIFICAÇÃO  DA ENTRADA DO  ADOLESCENTE  NO  SISTEMA MEDIANTEA

ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE JUSTIÇA.

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 47

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1291  -  HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE
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APAC

Mudança de finalidade para: FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE

CONDENADOS  NO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  POSSIBILITANDO  UM

PERCENTUAL  MAIOR  DE  CONDENADOS  SENDO  ATENDIDOS  PELA

METODOLOGIA  APAC,  POSSIBILITANDO,  ASSIM,  UMA  HUMANIZAÇÃO  MAIS

EFICIENTE E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO

HUMANIZADO  AO  PRESO,  INVESTINDO  EM  AÇÕES  DE  NATUREZA SOCIAL,

VOLTADAS  PARA  A  RESSOCIALIZAÇÃO  POR  MEIO  DO  TRABALHO  E

ESCOLARIZAÇÃO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 48

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Mudança  de  nome  para:  Atendimento  ao  adolescente  em  conflito  com  a  lei  -

cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado

Mudança  de  finalidade  para:  PROPICIAR  O  ROMPIMENTO  DA  PRÁTICA

INFRACIONAL  E  A  REDUÇÃO  DA  SENSAÇÃO  DE  IMPUNIDADE,  MEDIANTE

ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO

SISTEMA  SOCIOEDUCATIVO,  especificamente  nas  unidades  de  internação  e

semiliberdade,  GARANTINDO  ACESSO  À  ESCOLARIZAÇÃO,

PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO,

ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, ATRAVÉS DE UMA

EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR  E  DE  INFRAESTRUTURA  E  LOGÍSTICA

ADEQUADAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 49

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -
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Ação: 4379 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 50

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1029 -  PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 51

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de finalidade para: APRIMORAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS

RELATADOS  AO  JUDICIÁRIO;  REDUZIR  O  TEMPO  DE  FINALIZAÇÃO  DOS

PROCEDIMENTOS; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS;

MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES;  APRIMORAR AS

INTERFACES  E  A  COMUNICAÇÃO  ENTRE  OS  AGENTES  DO  PROCESSO

INVESTIGATIVO; e implantar o protocolo de -humanização no atendimento às vítimas

de violência sexual.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 52

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1108 - FICA VIVO - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança  de  finalidade  para:  DESCONSTRUIR  FENÔMENOS  MULTICAUSAIS

GERADORES  DE  CONFLITOS,  VIOLÊNCIAS  E  PROCESSOS  DE

CRIMINALIZAÇÃO A PARTIR DE AÇÕES PREVENTIVAS, DE FORMA ARTICULADA

E  SUSTENTÁVEL  ADEQUADAS  A CADA FATOR  DE  RISCO,  COM  FOCO  EM
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ÁREAS  DE  MAIOR  CRESCIMENTO  DA  CRIMINALIDADE  -  Fica  Vivo;

Acompanhamento  a  penas  e  medidas  alternativas;  Atendimento  a  egressos  do

sistema prisional; Mediação de Conflitos; e Combate ao tráfico de pessoas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 53

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de finalidade para: Implementar o projeto Polícia para a Cidadania a fim

de  promover,  por  meio  das  ações  de  polícia  de  proximidade  e  de  programas

desenvolvidos no âmbito escolar, o desenvolvimento da cidadania e segurança das

comunidades com elevados índices de criminalidade violenta e em situação de risco

social.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 54

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA

Ação: .... - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  HOSPITALAR  E  AMBULATORIAL  AOS

DEPENDENTES  QUÍMICOS  E  SEUS  FAMILIARES:  ORIENTAR/INFORMAR  A

COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE,

QUALIDADE  DE  VIDA E  DE  PREVENÇÃO  AO  USO  E  ABUSO  DE  ÁLCOOL,

TABACO E OUTRAS DROGAS, NO INTUITO DE DIMINUIR A VULNERABILIDADE

INDIVIDUAL E SOCIAL.

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no



2704
____________________________________________________________________________

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 55

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 1293 - RUA LIVRE DE DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 56

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 57

Programa: 139 -  PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS

SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

Ação: .... - Apoio à estruturação e ao reaparelhamento de unidades socioeducativas

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  Financiar  o  funcionamento  do  sistema  socioeducativo  do  Estado,  a

construção,  a  manutenção,  a  reforma  e  a  ampliação  de  unidades  destinadas  ao

cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 58

Programa: 139 -  PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS

SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO -
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Ação:  1027  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  E  AO  REAPARELHAMENTO  DE

UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de nome para: Apoio à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades

Prisionais

Mudança de finalidade para: Financiar o funcionamento do sistema penitenciário do

Estado, a construção, a manutenção, a reforma e a ampliação de unidades prisionais.

INCISO: 59

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 60

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

Mudança de finalidade para: REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS

DESTINADAS ÀS DELEGACIAS DA CAPITAL, COM PRIORIDADE PARA A DIVISÃO

DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (DOPCAD), E

DO INTERIOR DO ESTADO, com prioridade para as adaptações necessárias para o

atendimento a vítimas de violência, especialmente crianças e adolescentes.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 61

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL -

Ação: 4480 - INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.
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INCISO: 62

Programa: 214 -  AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL -

Ação: 1276 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A

QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Mudança  de  finalidade  para:  REALIZAR  ATIVIDADES  DE  CAPACITAÇÃO

VOLTADAS PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, TENDO EM

VISTA AMPLIAR  SUA MOTIVAÇÃO  E  PREPARAÇÃO  A FIM  DE  PRESTAREM

SERVIÇOS  DE  QUALIDADE  À  SOCIEDADE  MINEIRA,  resguardando  as

peculiaridades de cada segmento social, especialmente de crianças e adolescentes.

INCISO: 63

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

INCISO: 64

Programa: 040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA -

Ação: 4210 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Mudança de produto para: PROJETO FOMENTADO

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

INCISO: 65

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

Ação: .... - Implantação e Gestão do Pagamento por Serviços Ambientais - Bolsa

Reciclagem

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:  Estruturar  e realizar  pagamento por  serviços ambientais  de  catação,

segregação e destinação para reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores

de materiais recicláveis, por meio das Associações ou Cooperativas de Catadores.
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Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 66

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação:  1196  -  CONSERVAÇÃO  E  RECUPERAÇÃO  DA  MATA  ATLÂNTICA,

CERRADO E CAATINGA

Mudança  de produto  para:  Comunidade  organizada  em  sistemas  integrados  de

gestão territorial

Mudança de unidade de medida para: COMUNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 67

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1209 - META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

Mudança de produto para: Município sem disposição de RSU em lixões

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

INCISO: 68

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO e

RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM inclusão socioprodutiva dos

catadores. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E

INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS  PRÁTICAS  DE

GESTÃO  DE  RESÍDUOS  E  EFLUENTES  E  A  REABILITAÇÃO  DE  ÁREAS
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DEGRADADAS E CONTAMINADAS.

Mudança  de  produto  para:  MUNICÍPIO  COM  A DISPOSIÇÃO  FINAL DE  RSU

ADEQUADA

INCISO: 69

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação:  1236  -  REVITALIZAÇÃO  DAS  BACIAS  DO RIO  DOCE,  PARAOPEBA E

OUTRAS  BACIAS  E  DESENVOLVIMENTO  DOS  INSTRUMENTOS  DE  GESTÃO

DOS RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de produto para: Obra de ampliação de sistema de coleta e tratamento de

esgoto sanitário concluíd

Mudança de unidade de medida para: OBRA

INCISO: 70

Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 1261 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A  REDUÇÃO  NA  GERAÇÃO  E  A

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO e

RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE

E  DISPOSIÇÃO  FINAL,  POUPANDO  ENERGIA  E  RECURSOS  NATURAIS  E

OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM inclusão socioprodutiva dos

catadores. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E

INSUMOS,  A  PRODUÇÃO  SUSTENTAVEL,  A  MELHORIA  DAS  PRÁTICAS  DE

GESTÃO  DE  RESÍDUOS  E  EFLUENTES  E  A  REABILITAÇÃO  DE  ÁREAS

DEGRADADAS E CONTAMINADAS.

INCISO: 71

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  Promover  a  regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação

estaduais  já  existentes  como forma de  eliminar  o  passivo  ambiental  existente  no

Estado
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Produto: Área Regularizada

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 72

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4058  -  PROTEÇÃO  DA BIODIVERSIDADE  E  DESENVOLVIMENTO  DA

PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 73

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação: 4532 - CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 74

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação: 4560 - BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA

VEGETAL NATIVA.

Mudança de finalidade para: INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA

COBERTURA  VEGETAL  NATIVA  ATRAVÉS  DE  ADOÇÃO  DE  INCENTIVOS

FINANCEIROS  COMO  PAGAMENTO  DE  BOLSAS  AOS  PROPRIETÁRIOS  QUE

CONSERVAREM  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  PELO  PERÍODO

ESPECIFICADO NO EDITAL

Mudança de produto para: HECTARE PROTEGIDO
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Mudança de unidade de medida para: HECTARE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 75

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO -

Ação:  4564  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 76

Programa: 157 - FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS -

Ação: 4444 - PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 77

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -

Ação:  4151  -  CONTROLE,  FISCALIZAÇÃO  E  REGULARIZAÇÃO  AMBIENTAL

INTEGRADA

Mudança de nome para: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

INCISO: 78

Programa:  195  -  CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS -  MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM -

Ação:  4472  -  PRODUTIVIDADE,  QUALIDADE  E  COMPETITIVIDADE  DE

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.
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INCISO: 79

Programa: 200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS

ESTATÍSTICOS

Ação:  ....  -  MANUTENÇÃO  DO SISTEMA ESTADUAL DE  INFORMAÇÕES  DE

SANEAMENTO - SEIS

Unidade Orçamentária: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Finalidade:  MANTER  O  SISTEMA  DE  INFORMAÇÕES  DE  SANEAMENTO

BÁSICO  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  ATUALIZADO  E  FOMENTAR  SUA

UTILIZAÇÃO.

Produto: SISTEMA ATUALIZADO

Unidade de medida: SISTEMA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 80

Programa:  202  -  ESTÍMULO  AO  DESENVOLVIMENTO  PRODUTIVO  E  À

INOVAÇÃO -

Ação:  4268  -  POLÍTICA  DE  INCENTIVO  À  INOVAÇÃO  E  PROMOÇÃO  DA

COMPETITIVIDADE NO ESTADO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 81

Programa:  284  -  FOMENTO  AO  CRESCIMENTO  DAS  MICROEMPRESAS  E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS -

Ação: 4175 - FUNDESE GERAMINAS

Mudança de finalidade para: dar suporte creditício a micro empresa, a empresa de

pequeno  porte  e  a  cooperativa  enquadradas  em  regime  tributário  simplificado  e

diferenciado, instituído em lei federal.

INCISO: 82

Programa:  284  -  FOMENTO  AO  CRESCIMENTO  DAS  MICROEMPRESAS  E
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EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS -

Ação: 4186 - FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA

Mudança  de  finalidade  para:  aumentar  a  capacidade  competitiva  das  micro,

pequena e média empresas e cooperativas instaladas ou em processo de instalação

em minas gerais, visando a melhoria de sua inserção no mercado nacional e externo,

por meio da concessão de financiamento.

Rede: Rede de Desenvolvimento Rural

INCISO: 83

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 84

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

Ação: .... - Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas por Comunidades

Quilombolas e Indígenas

Unidade Orçamentária: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade:  Regularização  das  áreas  ocupadas  por  comunidades  quilombolas  e

indígenas.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 85

Programa: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA -

Ação: 4061 - INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS

Mudança de finalidade para: APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO

DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS URBANAS, promovendo
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ações que garantam a paz social junto aos acampamentos e pré-assentamentos.

INCISO: 86

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO

Ação: .... - Apoio ao extrativismo no Norte de Minas

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade:  Apoiar  a  atividade  de  agroextrativismo  das  culturas  do  pequizeiro  e

macaúba e demais frutos do cerrado mineiro.

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 87

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO

Ação: .... - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: Promover a ampliação da comercialização e distribuição dos produtos

da agricultura familiar.

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 88

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO

Ação: .... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte
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Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  Cadastrar  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte

com o objetivo de iniciar  o processo de regularização sanitária e apoiar técnica e

financeiramente  a  criação  de  consórcios  intermunicipais  de  desenvolvimento  e

regularização da agroindústria rural de pequeno porte.

Produto: Empreendimento cadastrado

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 89

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO -

Ação: 4109 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 90

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DO

AGRONEGÓCIO -

Ação: 4423 - EVENTOS E INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 91

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação:  ....  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  REDES  DOMICILIARES  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS



2715
____________________________________________________________________________

Finalidade:  DISPONIBILIZAR  ÁGUA  EM  QUANTIDADE  E  QUALIDADE  PARA

RESIDÊNCIAS DE  FAMILIAS  DE AGRICULTORES  CARENTES DA REGIÃO DO

SEMI-ÁRIDO, A PARTIR DE POÇOS JÁ CONSTRUÍDOS.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 92

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade:  DISPONIBILIZAR  PINTAINHAS  DE  ALTO  PADRÃO  GENÉTICO  E

RAÇÕES  INICIAIS  PARA  AGRICULTORES  FAMILIARES  VISANDO  A

DISPONIBILIZAÇÃO  DE  ALIMENTOS  DE  ALTO  VALOR  PROTEICO  A  BAIXO

CUSTO,  ATRAVÉS  DA PRODUÇÃO  DE  OVOS  PARA CONSUMO  FAMILIAR  E

VENDA DE EXCEDENTES, GERANDO RENDA COMPLEMENTAR PARA FAMILIAS

RURAIS.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 93

Programa: 177 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à implantação de lavouras

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS  BÁSICOS  PELO  AGRICULTOR  FAMILIAR  DE  REGIÕES  MAIS
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CARENTES,  POSSIBILITANDO  ACESSO  E  CONSUMO  ADEQUADO  DE

CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E

COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A

FAMÍLIA.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 94

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação:  1151  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  TANQUES  COMUNITÁRIOS  DE

COLETA DE LEITE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 95

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 2023 - GESTÃO DO MINAS SEM FOME

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 96

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4113 - APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

Mudança  de  finalidade  para:  APOIAR  os  municípios  e  os  AGRICULTORES

FAMILIARES  na  REALIZAÇÃO  DE  VENDA DIRETA DE  SEUS  PRODUTOS  aos

consumidores  urbanos,  assegurando  padrão  de  conforto  e  higiene  na

comercialização.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 97

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

Mudança  de  finalidade  para:  INCENTIVAR  A  PRODUÇÃO,  processamento  e

comercialização DE MEL COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA

AGRICULTORES E JOVENS RURAIS.

INCISO: 98

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 99

Programa:  210  -  GERAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  E  DE  TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA -

Ação:  4021  -  DESENVOLVIMENTO  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  E

AGROINDUSTRIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

INCISO: 100

Programa: ....  -  PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA

POBREZA

Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Unidade Responsável: 4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo: ERRADICAR A MISÉRIA E A EXTREMA POBREZA, MEDIANTE AÇÕES

SOCIAIS  QUE  GARANTAM  A  EMANCIPAÇÃO  SOCIAL  E  CIDADÃ  DOS

SEGMENTOS  MAIS  VULNERÁVEIS  DA SOCIEDADE  MINEIRA,  PROMOVENDO
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MAIOR INCLUSÃO E JUSTIÇA SOCIAL.

Objetivos Estratégicos:

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

Resultados Finalísticos:

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - PNAD/IBGE

- PROPORÇÃO DE POBRES

Ação: ....  -  PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À MISÉRIA E À EXTREMA

POBREZA

Unidade Orçamentária: 4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

Finalidade:  MELHORAR  AS  CONDIÇÕES  DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL,

HABITAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, ACESSO À ÁGUA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E

PROMOÇÃO  DA  MELHORIA  DO  PADRÃO  DE  VIDA,  GERANDO  NOVAS

OPORTUNIDADES  DE  TRABALHO  E  EMPREGO  E  O  REFORÇO  DA RENDA

FAMILIAR.

Produto:  AÇÃO  DE  ERRADICAÇÃO  DA MISÉRIA E  DA EXTREMA POBREZA

PROMOVIDA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 101

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 1260 - SUAS

Mudança  de  finalidade  para:  IMPLANTAR  PISO  MINEIRO  DE  ASSISTÊNCIA

SOCIAL COMO  MECANISMO  DE  FINANCIAMENTO  DA REDE  DE  PROTEÇÃO

SOCIAL; PADRONIZAR A NOMENCLATURA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL;

UNIVERSALIZAR O COFINANCIAMENTO ESTADUAL AOS MUNICÍPIOS MINEIROS

NO ÂMBITO DO SUAS; APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NA GESTÃO

MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 102

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4640 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Mudança de finalidade para: Promover, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR

OS DIREITOS HUMANOS por meio da oferta do serviço de acolhimento institucional

de  abrigamento,  e  do  cofinanciamento  junto  aos  municípios,  para  mulheres  em

situação de violência,  crianças e adolescentes sob medida de proteção, adultos e

famílias em situação de rua e desabrigo, idosos(as) que não dispõem de condições

para permanecer com a família, e jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos

familiares estejam rompidos ou fragilizados, conforme as especificações, para cada

um  desses  públicos,  da  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais

(Resolução nº  109,  de  11/11/2009,  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  -

CNAS).

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 103

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4644 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV

Mudança  de  finalidade  para:  PROSPECTAR,  PROMOVER,  GARANTIR,

PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO a

vítimas  de  violência,  por  meio  da  consolidação  do  atendimento  realizado  pelos

Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCVs.

INCISO: 104

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

Mudança de objetivo para: GARANTIR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO
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SAUDÁVEL,  ADEQUADA  E  SOLIDÁRIA,  CONTEMPLANDO  O  BINÔMIO

EDUCAÇÃO-ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  PÚBLICAS

ESTADUAIS  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA,  POTENCIALIZANDO  A  ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR,  FORTALECENDO  A AGRICULTURA FAMILIAR  E  PROMOVENDO  A

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, observada a Lei Federal nº 11.947, de

2009.

INCISO: 105

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 106

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 107

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 108

Programa: 036 - TRAVESSIA -

Ação: 1093 - TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.
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INCISO: 109

Programa: 036 - TRAVESSIA -

Ação: 1097 - TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 110

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS

Mudança de  objetivo  para:  PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS

VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS A PARTIR DE

AÇÕES QUE VISEM à INCLUSÃO PRODUTIVA DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM

SITUAÇÃO  DE  POBREZA ARTICULADAS  COM  AÇÕES  DE  IMPLANTAÇÃO  DE

INFRA-ESTRUTURA de saneamento básico, assegurando sua universalização.

INCISO: 111

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1240 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A

ÁGUA

Mudança de finalidade para: AMPLIAR O ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA

PARA O CONSUMO HUMANO E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,

inclusive nas localidades com população inferior a duzentos habitantes, POR MEIO

DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS EM ESPAÇOS REGIONAIS LOCALIZADOS

NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO -

ÁREAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DA SECA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 112

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -
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Ação: 1244 - COMBATE À POBREZA RURAL

Mudança de nome para: COMBATE À POBREZA RURAL e à migração laboral

Mudança  de  finalidade  para:  CONTRIBUIR  PARA  A  DIMINUIÇÃO  DAS

VULNERABILIDADES  SOCIOECONÔMICAS  DOS  ESPAÇOS  REGIONAIS  COM

MAIOR INCIDÊNCIA DE SECAS E SEU ENTORNO, A PARTIR DE AÇÕES QUE

LEVEM À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DA REGIÃO E AO FORTALECIMENTO DA

BASE  SOCIAL,  ORGANIZANDO  A  SOCIEDADE  CIVIL,  PROMOVENDO  A

COORDENAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES LOCAIS, COM ÊNFASE

NA POPULAÇÃO RURAL, e buscando alternativas de absorção de mão de obra, de

forma a evitar a migração laboral.

INCISO: 113

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação:  4234  -  CO-FINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  NAS  MODALIDADES

FUNDO  A FUNDO  (MANUTENÇÃO)  E  CONVÊNIO  (CONSTRUÇÃO/REFORMA,

aquisição  de  veículos  e  equipamentos,  E  BENEFÍCIOS

EVENTUAIS/EMERGENCIAIS)  PARA MUNICÍPIOS NAS AÇÕES  DE PROTEÇÃO

SOCIAL BÁSICA.

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 114

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação:  4236  -  CO-FINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  PARA  MUNICÍPIOS  NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  NAS  MODALIDADES
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FUNDO A FUNDO E CONVÊNIO PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES NAS AÇÕES

DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL e organizar a oferta de serviços regionalizados

de proteção social especial, de média e alta complexidade, no âmbito do Suas.

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 115

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: ....  -  IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA

DOS  DIREITOS  HUMANOS  DA POPULAÇÃO  EM  SITUAÇÃO  DE  RUA E  DOS

CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  ESTRUTURAR  EQUIPE  TÉCNICA,  REALIZAR  SEMINÁRIOS

REGIONAIS  E  ELABORAR  PLANO  DE  DESCENTRALIZAÇÃO  DAS  AÇÕES

RELATIVAS  À  POPULAÇÃO  EM  SITUAÇÃO  DE  RUA E  AOS  CATADORES  DE

MATERIAL RECICLÁVEL

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de medida: NÚCLEO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 116

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Apoio à estruturação dos conselhos tutelares e municipais dos direitos da

criança e do adolescente

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Apoiar  a  estruturação  dos  conselhos  tutelares  e  municipais,
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possibilitando melhor desempenho de suas atribuições.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 117

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... -  Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair, revisar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infanto-Juvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 118

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Capacitação Continuada de Conselheiros - ESCOLA DE CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Capacitar continuamente os Conselheiros dos Conselhos Municipais e

dos Estaduais vinculados à Subsecretaria de Assistência Social e à Subsecretaria de

Direitos Humanos, por meio de Escolas de Conselhos.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO
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Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 119

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4110 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de finalidade para: MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS

PÚBLICAS  JUNTO  AOS  CIDADÃOS,  em  especial  de  Educação  em  Direitos

Humanos,  PROPICIANDO  ACESSO  A  INFORMAÇÕES  SOBRE  OS  SEUS

DIREITOS.

INCISO: 120

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança  de  finalidade  para:  MANUTENÇÃO  E  FINANCIAMENTO  DAS

ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS

HUMANOS, com vistas a fortalecer sua atuação e possibilitar o apoio aos conselhos

municipais de direitos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 121

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4554 - APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 122

Programa: 221 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

DIGITAL -

Ação: 5026 - REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 123

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FEIRAS DA

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 124

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4584 -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 125

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

Ação: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS

À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

INCISO: 126

Programa: .... - Rede de capacitação e promoção da cultura da paz nas escolas.

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Unidade Responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas

Objetivo: Desenvolver,  em parceria com representantes de órgãos públicos e de

organizações civis, ações voltadas à prevenção da violência no ambiente escolar e à

promoção da cultura de paz nas escolas.

Objetivos Estratégicos:

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO

DESEMPENHO

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

Resultados Finalísticos:

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

Ação: .... - Convivência na Diversidade

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Promover,  por  meio  de  projetos  específicos,  a  discussão  entre  os

integrantes da comunidade escolar sobre a diversidade no ambiente da escola, de

forma  a  conscientizá-los  para  a  importância  de  reconhecer  e  respeitar  as

peculiaridades  de  cada  segmento,  em  suas  características  físicas,  étnicas,

socioculturais, etárias e de gênero.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Ação: .... - Capacitação em segurança nas escolas.

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Implementar  ações  de  capacitação  sobre  segurança  nas  escolas,

notadamente sobre a mediação de conflitos, bem como sobre as bases legais e o

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente.
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Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 127

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de produto para: UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E

AO EMPREGADOR COM METODOLOGIA IMPLANTADA

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 128

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1296 - COM LICENÇA, VOU A LUTA

Mudança  de  finalidade  para:  Concretizar  ações  voltadas  à  erradicação  do

analfabetismo  e  ao  incremento  da  escolaridade,  bem  como  à  capacitação  e  à

qualificação do público alvo,  visando à ampliação de seu acesso ao mercado de

trabalho  ou  às  atividades  formais  de  geração de  renda,  de  forma a  assegurar  o

empoderamento e a autonomia financeira das mulheres.

INCISO: 129

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança  de  finalidade  para:  PROVER  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  E

FORMAÇÃO  TÉCNICA  EM  NÍVEL  MÉDIO,  ATENDENDO  ÀS  DEMANDAS

REGIONAIS  E  MUNICIPAIS,  do  meio  urbano  e  rural,  IDENTIFICANDO  E

DIAGNOSTICANDO  TENDÊNCIAS  DO  MERCADO  DE  TRABALHO  E

NECESSIDADES  DE  MÃO  DE  OBRA  E  CONTRIBUINDO  PARA  O
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

Mudança de produto para: NOVO ALUNO ATENDIDO

INCISO: 130

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, forma integrada aos

Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  -  Cras  -  e  ao  Programa  Saúde  da

Família - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 131

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1011 - PROFESSOR DA FAMÍLIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 132

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1044 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP 2

Mudança  de  produto  para:  ESCOLA  COM  PLANO  IMPLEMENTADO  E

MONITORADO

Mudança de unidade de medida para: ESCOLA

INCISO: 133

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4588 - GESTÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP

Mudança  de  produto  para:  ESCOLA  COM  PLANO  IMPLEMENTADO  E

MONITORADO



2730
____________________________________________________________________________

Mudança de unidade de medida para: ESCOLA

INCISO: 134

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4590 - SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de produto para: ALUNO AVALIADO

Mudança de unidade de medida para: ALUNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 135

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 4591 - SIMAVE - ENSINO MÉDIO

Mudança de produto para: ALUNO AVALIADO

Mudança de unidade de medida para: ALUNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 136

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1086 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 137

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação: 1087 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.
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INCISO: 138

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES  EDUCACIONAIS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  POR  MEIO  DO

PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL e de

segurança  (OBRAS,  MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE

INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 139

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS

UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO

ADEQUADO  DE  INFRAESTRUTURA  FÍSICA,  OPERACIONAL  e  de  segurança

(OBRAS,  MOBILIÁRIO,  EQUIPAMENTOS,  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO,

TRANSPORTES)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 140

Programa: 174 - PROTAGONISMO JUVENIL

Ação:  ....  -  Construção,  reforma  e  ampliação  de  moradias  estudantis  para

adolescentes e jovens

Unidade Orçamentária: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Finalidade:  Adequar  as  instalações  das  moradia  estudantis  para  maiores  de  12

anos, como forma de apoiar a permanência de crianças adolescentes e jovens na



2732
____________________________________________________________________________

escola, por meio de organização e da oferta de proteção social.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/ REFORMADA/ AMPLIADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 141

Programa: 174 - PROTAGONISMO JUVENIL -

Ação: 4298 - ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES

E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES

E JOVENS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 142

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança  de  finalidade  para:  REPASSAR  RECURSOS  FINANCEIROS  PARA

APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME  AS  modalidades  ensino

fundamental rural em tempo integral e ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL, ambos do FUNDO DE MANUTENÇÃO DO E DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, para

apoio ao desenvolvimento das atividades educativas e à melhoria da infraestrutura.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 143

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de finalidade para: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, técnicos,



2733
____________________________________________________________________________

MATERIAIS  E  FINANCEIROS  AOS  MUNICÍPIOS,  VISANDO  À  MELHORIA DOS

PADRÕES  DE  QUALIDADE  da  educação  básica  -  educação  infantil,  ensino

fundamental e ensino médio - NO ESTADO.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 144

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - XADREZ NA ESCOLA

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 145

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4202 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 146

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação: 4507 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Mudança de produto para: TRABALHADOR ENCAMINHADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 147

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação: 4530 - INSERÇÃO DO TRABALHADOR QUALIFICADO NO MERCADO DE

TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 148

Programa: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO -

Ação:  4531  -  QUALIFICAÇÃO  SÓCIO  -  PROFISSIONAL  E  INSERÇÃO  DE

JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

Mudança de finalidade para: QUALIFICAR E INSERIR OS JOVENS NO MUNDO

DO TRABALHO, EM OCUPAÇÕES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, estágios, OU

OUTRAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LEGAIS GERADORAS DE RENDA, por meio

de parcerias entre empresas e órgão públicos.

Rede: Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

INCISO: 149

Programa: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

Ação: 1266 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 150

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA -

Ação: 1271 - MINAS LEGAL

Mudança  de  unidade  orçamentária  para:  4571  -  FUNDO  ESTADUAL PARA A

CIDADANIA FISCAL MINEIRA

INCISO: 151

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA -

Ação: 1300 - IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL VIRTUAL
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Mudança de nome para: IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL

INCISO: 152

Programa: 027 - MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO -

Ação: 1221 - MOVIMENTO MINAS

Mudança de finalidade para: Promover a construção colaborativa de soluções para

o desenvolvimento de  Minas Gerais,  para  mobilizar  e corresponsabilizar  estado e

sociedade.

INCISO: 153

Programa: 147 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO. -

Ação:  1089  -  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  -  EXCELÊNCIA DA GESTÃO

FISCAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 154

Programa: 147 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO. -

Ação: 4529 -  MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA - SIAFI-MG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 155

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Identidade Mineira

INCISO: 156

Programa: 008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA
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Mudança de objetivo para: Aumentar a participação da população mineira, URBANA

E RURAL, na prática de esportes e atividades físicas orientados, visando à redução

do  índice  de  sedentarismo  da  população  e  o  aumento  da  representatividade  de

atletas mineiros no cenário esportivo nacional.

INCISO: 157

Programa: 008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA -

Ação:  1186  -  GERAÇÃO  SAÚDE  -  PROMOÇÃO  DO  HÁBITO  DA  PRÁTICA

ESPORTIVA, ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS E DE LAZER

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 158

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  TRADIÇÃO  CULTURAL  DO

JEQUITINHONHA

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  FORMATAR  O  PROJETO  DE  IMPLANTAÇÃO  DO  CENTRO  DE

TRADIÇÃO  CULTURAL  DO  VALE  DO  JEQUITINHONHA,  DESTINADO  À

REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES CULTURAIS,

E  AO  COMÉRCIO  DE  ARTESANATO;  E  ARTICULAR  OS  MUNICÍPIOS  E  OS

DIVERSOS MOVIMENTOS CULTURAIS DA REGIÃO.

Produto: ESTUDO REALIZADO.

Unidade de medida: ESTUDO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 159

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação:  1259  -  MINAS  PATRIMÔNIO  VIVO  -  PROJETO  DE  PROTEÇÃO  AO

PATRIMÔNIO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 160

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1219 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 161

Programa: 042 - DESTINO MINAS -

Ação: 1251 - FESTIVAIS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 162

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação:  4363  -  PROMOÇÃO  DO  TURISMO,  DESENVOLVIMENTO  E  APOIO  A

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 163

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação:  4369  -  REGIONALIZAÇÃO  DO  TURISMO  E  FORTALECIMENTO  DAS

INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 164
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Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação: 4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICIPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 165

Programa: 118 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Ação: .... - Implantação do Sistema Estadual de Cultura

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade:  Promover  os  estudos  e  diagnósticos  necessários  à  implantação  do

Sistema  Estadual  de  Cultura,  permitindo  a  articulação  institucional  necessária  à

integração do Estado e dos Municípios mineiros ao Sistema Nacional de Cultura.

Produto: ESTUDO REALIZADO.

Unidade de medida: ESTUDO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 166

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 167

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação: 4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.
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INCISO: 168

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 169

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 170

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 171

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 172

Programa: 212 - MINAS ESPORTE

Ação: .... - Promoção do esporte indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  PROPICIAR  CONDIÇÕES  PARA  A  PRÁTICA  ESPORTIVA  NAS

COMUNIDADES INDÍGENAS,  INCLUSIVE DOS ESPORTES  ESPECÍFICOS  DOS
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POVOS INDÍGENAS E REALIZAR OS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS,

COM GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INDÍGENAS DO BRASIL.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 173

Programa: 212 - MINAS ESPORTE -

Ação: 1173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Rede de Infraestrutura

INCISO: 174

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 175

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS

PÚBLICOS MUNICIPAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 176

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação: 4670 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 177

Programa: 216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA -

Ação: 4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS

MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 178

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

Rede: Programas Especiais

INCISO: 179

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - Planejamento, Gestão e Finanças

Unidade  Orçamentária:  1591  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE

DE MINAS

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS,  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)
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*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 180

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária:  2461 -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 181

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária:  2461 -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E

PAGAMENTO  DOS  RESPECTIVOS  ENCARGOS  SOCIAIS  E  AUXÍLIOS,

CONFERINDO  CONDIÇÕES  ADEQUADAS  AO  CUMPRIMENTO  DAS

ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 182
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Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E

PAGAMENTO  DOS  RESPECTIVOS  ENCARGOS  SOCIAIS  E  AUXÍLIOS,

CONFERINDO  CONDIÇÕES  ADEQUADAS  AO  CUMPRIMENTO  DAS

ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 183

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade:  COORDENAR,  IMPLEMENTAR  E  AVALIAR  AS  AÇÕES  DE

PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS,  EXECUTANDO  OS  SERVIÇOS  DE

APOIO  E  SUPORTE  TÉCNICO  -  ADMINISTRATIVO  NECESSÁRIOS  AO

CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 184

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS da UO 1321 – Secretaria

de Estado de Saúde

Acrescentar a seguinte regionalização: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no
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“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 185

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS da UO 1451 – Secretaria

de Estado de Defesa Social

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 186

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 187

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 188

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2456  -  REMUNERAÇÃO  DE  SERVIDORES  DA  ATIVA  E  ENCARGOS

SOCIAIS

Mudança de finalidade para: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA

ATIVA, com garantia de revisão anual dos vencimentos e proventos, E PAGAMENTO

DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA

DA

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A

EXECUÇÃO  DE  ATIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  NECESSÁRIAS  AO

FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
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INCISO: 189

Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

Ação: 4224 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES

DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 190

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

INCISO: 191

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  4033  -  CONSTRUÇÃO  E  REFORMA DE  UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  A tabela contendo as metas físicas e financeiras por região foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.9.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.521 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.521/2011, de autoria do Gover nador do Estado, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2012, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1 a 19, 21 a 23, 47 a 52,

57 a 65, 69, 70, 73 a 77, 83 a 96, 99 a 130, 137 a 177, 180 a 184, 203 a 211, 214 a

216, 218, 221, 225, 227 a 265, 269 a 290, 292 a 295, 297 a 309, 364 a 373, 377, 382,

383, 388 a 391, 393 a 396, 399 a 420, 443 a 472, 474, 476, 478, 480 a 483, 485 a

489, 491 a 497, 514 a 533 e 535 a 613 e com as Subemendas n° 1 às Emendas n°s
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30, 132, 136, 185 e 291.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.521/2011

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Esta lei estima a receita e fixa a despes a do Estado de Minas Gerais para

o  exercício  financeiro  de  2012,  compreendendo,  nos  termos  do  art.  157  da

Constituição do Estado e do art. 4° da Lei n° 19.57 3, de 11 de agosto de 2011:

I  – o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos,  órgãos e

entidades da administração direta e indireta;

II  –  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2° – O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Ger ais para o exercício financeiro

de  2012  estima  a  receita  em  R$51.480.548.077,00  (cinquenta  e  um  bilhões

quatrocentos e  oitenta milhões quinhentos  e quarenta  e  oito  mil  e  setenta e sete

reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 3° – As receitas do Orçamento Fiscal serão rea lizadas mediante arrecadação

de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4° – Os demonstrativos consolidados do Orçamen to Fiscal e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5° – As despesas dos órgãos e entidades compre endidos no Orçamento Fiscal

serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo  único  –  Cada  crédito  consignado  a  projeto,  atividade  e  operações

especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput” integra esta lei na forma

de  inciso  deste  artigo,  identificado  numericamente  pela  respectiva  codificação
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orçamentária.

Art.  6° – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$8.315.308.754,00  (oito  bilhões

trezentos e quinze milhões trezentos e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais).

Art. 7° – Os investimentos das empresas controladas  direta ou indiretamente pelo

Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações

especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único – Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes

no  Anexo  III  integram  esta  lei  na  forma  de  incisos  deste  artigo,  identificados

numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 8° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 1°.

Parágrafo único – Não oneram o limite estabelecido no “caput”:

I – as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II  –  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a

remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo

financeiro desses recursos;

III  –  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro desses recursos;

IV – as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios  e de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação

Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;

V – as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos Municípios;

VI – as alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 19.573, de 201 1;

VII – as adequações de fontes de recursos para fins de atendimento a alterações na

legislação.

Art. 9° – Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao
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seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais – Fundhab – até o limite de 10% (dez por

cento) da despesa neles fixada,  em conformidade com o disposto no inciso V do

"caput" do art. 62 da Constituição do Estado.

§ 1° – Os créditos suplementares de que trata o "ca put" deste artigo utilizarão como

fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias

do  próprio  orçamento  suplementado  e  serão  abertos  por  regulamento  próprio  da

Assembleia  Legislativa,  que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas

discriminações da despesa previstas nos incisos III a XI do "caput" do art. 16 da Lei

n° 19.573, de 2011.

§ 2° – As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  n° 19.573,  de  201 1,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  "caput"  deste  artigo  e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de

regulamento da Assembleia Legislativa.

§  3° –  A Assembleia  Legislativa  comunicará  a  suplem entação  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, no prazo de dois dias úteis contados

da data de publicação do regulamento, para as providências necessárias.

Art.  10  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de

10% (dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Parágrafo único – Não oneram o limite estabelecido no “caput” as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado e com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o

refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às

operações de crédito contratadas pelo Estado prevista para o exercício de 2012, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será

realizada nos termos de regulamento.

Art. 12 – As disposições do Anexo IV desta lei, consideradas incisos deste artigo,



2749
____________________________________________________________________________

constituem  alterações  ao  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.

Art.  13  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  compatibilizar  as  alterações

decorrentes  das  emendas  parlamentares  constantes  no  Anexo  IV  com  o  Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG.

Art. 14 – Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2012 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2012, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 15 – Esta lei vigorará no exercício de 2012, a partir de 1° de janeiro.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir,  Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende - Luiz

Henrique.

ANEXOS I, II E III

Os Anexos I,  II  e  III  desta lei  encontram-se disponíveis  no “site”  da Assembleia

Legislativa na internet (almg.gov.br), em “Acompanhe > Planejamento e Orçamento

Público > Saiba mais > Orçamento”.

ANEXO IV

INCISO: 1 (Emenda nº 568)

1 011 01 122 701 2 009 0001 4 4 99 10 8 A 20.987.247,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.987.247,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 2 (Emenda nº 273)

1 031 02 061 723 4 224 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias e Ações de
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Comunicação Institucional - Instalação da Vara de Execuções Fiscais na Comarca de

Pará de Minas. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 3 (Emenda nº 303)

1 221 19 571 108 1 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Operacionalização de Cvts e Telecentros (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 4 (Emenda nº 447)

1 231 20 121 161 4 423 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Eventos e Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 5 (Emenda nº 248)

1 231 20 121 161 4 423 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Eventos e Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 6 (Emenda nº 590)
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1 231 20 601 161 4 080 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 7 (Emenda nº 516)

1 231 20 601 161 4 109 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Implementação de Projetos em Territórios de Povos e Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 8 (Emenda nº 527)

1 231 20 605 025 1 218 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 9 (Emenda nº 406)

1 231 20 606 028 1 212 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais - Implantar o



2752
____________________________________________________________________________

Projeto Piloto Integrado do Programa Mineiro de Álcool, Leite e Cachaça - Promalc -

Serra do Cipó, Compreendendo Seis Municípios: Conceição do Mato Dentro,

Congonhas do Norte, Dom Joaquim, Jaboticatubas, Santana do Riacho e Nova

União, Cuja Unidade Produtiva Âncora Será a Sede da Cachaça Germana, no

Município de Nova União. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 10 (Emenda nº 290)

1 231 20 606 028 1 212 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 285)

1 231 20 606 028 1 212 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 12 (Emenda nº 591)

1 231 20 691 161 4 086 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas (despesas
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correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 13 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 185)

1 251 06 181 034 1 283 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Polícia para Cidadania - Destinação de Recursos para Ampliar a

Ação do Proerd em Todo o Estado. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 14 (Emenda nº 204)

1 251 06 181 141 4 232 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Promover Ações e Atividades

Voltadas ao Proerd - Programa Educacional de Resistencia as Drogas na 11ª Região

de Polícia Militar, em Montes Claros. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 170)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Elaboração do Projeto E/Ou

Construção do Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais em Betim (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 16 (Emenda nº 458)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 17 (Emenda nº 579)

1 261 08 243 015 4 034 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Rede de Acompanhamento Social nas Escolas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 18 (Emenda nº 517)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Manutenção e Melhoria

da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 19 (Emenda nº 535)

1 261 12 122 701 2 086 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 20 (Emenda nº 537)

1 261 12 306 025 2 121 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Alimentação Escolar - Suplementar Alimentação Escolar Indígena

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 21 (Emenda nº 164)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Reforma Ou Aquisição de Equipamento para a E. E. Alda Maria de

Carvalho em São Bento Abade (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 22 (Emenda nº 51)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 23 (Emenda nº 111)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 24 (Emenda nº 456)
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1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 25 (Emenda nº 416)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Construção da Escola do Ensino Fundamental no Bairro São Judas

Tadeu, em Ouro Fino. (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4594 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 26 (Emenda nº 414)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 90.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 27 (Emenda nº 261)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 28 (Emenda nº 175)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Aquisição de Equipamento para a E. E. Padre Geraldo Rodrigues

Costa em Itaguara (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 29 (Emenda nº 172)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Visconde de Caeté em

Esmeraldas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 30 (Emenda nº 157)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Padre Pedro Lamberti no

Município de Japaraíba (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 31 (Emenda nº 155)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Reforma da Cozinha e Banheiros da E. E. João Ferreira de Freitas em

Ibirité (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 32 (Emenda nº 149)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Edmundo Pena em Bom

Jesus do Amparo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 33 (Emenda nº 148)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental - Escola Estadual Dona Indá em Alpinópolis, para Aquisição de

Equipamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 124)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 35 (Emenda nº 77)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 36 (Emenda nº 464)

1 261 12 361 271 4 202 0001 3 3 99 10 8 A 470.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 470.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 37 (Emenda nº 463)

1 261 12 361 271 4 202 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 38 (Emenda nº 536)

1 261 12 362 017 4 594 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Especificar R$100.000,00 para Estudos de Viabilidade de Construção de

Escolas de Ensino Médio em Áreas Rurais. (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4594 - Gestão da Infraestrutura do
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Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 39 (Emenda nº 86)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 40 (Emenda nº 17)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 41 (Emenda nº 90)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 42 (Emenda nº 415)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino
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Médio - Construção da Escola Estadual Professora Vera Maria Rezende, no Bairro

Petrovale, em Betim. (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4594 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 43 (Emenda nº 255)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 44 (Emenda nº 176)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Edmundo Pena em Belo Oriente

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 45 (Emenda nº 169)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Antônio Delphino dos Santos em

Prudente de Morais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 46 (Emenda nº 168)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamento para a E.E. Gastão da Cunha em Contagem

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 47 (Emenda nº 153)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Vicente Mateus em Divinópolis

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 48 (Emenda nº 150)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio - Reforma e Cobertura da Quadra da E. E. Newton Amaral em Betim

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 49 (Emenda nº 129)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 50 (Emenda nº 103)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 51 (Emenda nº 539)

1 261 12 422 107 4 045 0001 3 3 99 10 8 A 180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Convivência na Diversidade (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 52 (Emenda nº 587)

1 261 27 812 271 4 068 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 53 (Emenda nº 465)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Emenda nº 289)

1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 55 (Emenda nº 597)

1 271 13 392 009 4 063 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 56 (Emenda nº 578)

1 271 13 392 118 1 015 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Implantação do Sistema Estadual de Cultura (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 57 (Emenda nº 413)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 58 (Emenda nº 390)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 59 (Emenda nº 497)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 60 (Emenda nº 207)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 90.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 61 (Emenda nº 308)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 62 (Emenda nº 446)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 63 (Emenda nº 455)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 64 (Emenda nº 283)

1 271 13 392 124 4 412 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Promoção de Eventos Culturais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 65 (Emenda nº 487)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 66 (Emenda nº 2)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 67 (Emenda nº 11)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 68 (Emenda nº 47)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 69 (Emenda nº 59)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 70 (Emenda nº 70)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 71 (Emenda nº 74)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 72 (Emenda nº 480)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 73 (Emenda nº 454)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 74 (Emenda nº 448)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 75 (Emenda nº 417)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 76 (Emenda nº 409)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 77 (Emenda nº 404)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 78 (Emenda nº 400)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 79 (Emenda nº 297)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 80 (Emenda nº 276)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 81 (Emenda nº 265)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Reforma da Praça Miguel Chiaradia, no Município de Córrego do Bom

Jesus (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 82 (Emenda nº 264)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Construção de Capela Velório no Município de Caratinga - MG (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 83 (Emenda nº 262)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 84 (Emenda nº 253)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 495.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 495.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 85 (Emenda nº 566)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Construção de 12 Salas de Aula para Cursos Universitários da Fundação

Helena Antipoff. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 86 (Emenda nº 565)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Educação Básica da
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Fundação Helena Antipoff. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 87 (Emenda nº 563)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 7.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 7.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 88 (Emenda nº 560)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 89 (Emenda nº 553)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 90 (Emenda nº 551)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 91 (Emenda nº 542)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 228)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 93 (Emenda nº 206)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 94 (Emenda nº 160)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Perfuração de Poço Artesiano no Município de Morada de Minas.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 95 (Emenda nº 154)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais - Perfuração de Poço Artesiano no Município de Divinópolis (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 96 (Emenda nº 143)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 97 (Emenda nº 137)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 910.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 910.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 98 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 136)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 99 (Emenda nº 125)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 100 (Emenda nº 117)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 101 (Emenda nº 109)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 102 (Emenda nº 107)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 103 (Emenda nº 92)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos
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Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 104 (Emenda nº 88)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos

Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 105 (Emenda nº 211)

1 301 04 451 132 4 670 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Melhoria da Infraestrutura Viária Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 106 (Emenda nº 100)

1 301 04 451 132 4 670 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Melhoria da Infraestrutura Viária Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 107 (Emenda nº 105)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental - Construção da Regional da Polícia Civil em Uberlândia. (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 108 (Emenda nº 259)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 109 (Emenda nº 371)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental - Construção de Um Centro Socioeducativo de Atendimento a

Adolescentes Infratores - Cia, no Município de Santana do Paraíso. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 110 (Emenda nº 104)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma da Infraestrutura

Governamental - Construção do Iml - Instituto Médico Legal - de Uberlândia.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 111 (Emenda nº 284)

1 321 10 122 701 2 002 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 112 (Emenda nº 478)

1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg - Instalação

de Uma Unidade do Corpo de Bombeiros Especializada em Combate de Incêncio

Florestal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 472)

1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg - Instalação

de Uma Unidade do Corpo de Bombeiros na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

(despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 114 (Emenda nº 532)

1 411 13 392 042 1 251 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 411 13 392 042 1 251 0001 3 3 40 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Festivais Culturais - R$ 100.000,00 para Realização do Festivale, na

Região Jequitinhonha/Mucuri. (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Turismo - 1251 - Festivais Culturais (outras

despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 115 (Emenda nº 242)

1 411 23 695 042 1 219 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Estruturação dos Atrativos e Destinos Turísticos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 116 (Emenda nº 412)

1 411 23 695 114 4 363 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Promoção do Turismo, Desenvolvimento e Apoio a Comercialização

de Produtos Turísticos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 117 (Emenda nº 393)

1 411 23 695 114 4 369 0001 3 3 99 10 8 A 220.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
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Objeto do gasto: Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias de

Governança - Esta Emenda Tem Como Objetivo o Fortalecimento da Gestão dos

Circuitos Turísticos da Região Sul de Minas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 118 (Emenda nº 394)

1 411 23 695 114 4 369 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias de

Governança - Fortalecimento da Gestão dos Circuitos Turísticos da Região Sul de

Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 119 (Emenda nº 550)

1 411 23 695 114 4 601 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Apoio ao Turismo nos Municipios (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 120 (Emenda nº 225)

1 411 23 695 114 4 601 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Apoio ao Turismo nos Municipios - Apoio do Estado na Realização

da Feira Internacional de Pedras Preciosas, no Município de Teófilo Otoni/Mg.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 121 (Emenda nº 518)
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1 441 03 092 726 1 099 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

Criação e Implantação de Núcleos Itinerantes da Defensoria Publica Que Tenham

Como Atribuição Atender Comunidades Rurais e Tradicionais, em Especial os

Assentamentos e Acampamentos de Trabalhadores Rurais Sem Terra. (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 122 (Emenda nº 515)

1 441 03 092 726 4 033 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção e Reforma de Unidades da Defensoria Pública -

Reforma da Sede da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves, Com R$

100.000,00, e R$ 50.000,00 para Implantação do Sistema de Informações de

Prestações Jurídicas da Defensoria Pública. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 123 (Emenda nº 471)

1 451 06 126 021 1 029 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Projeto Implantação de Videomonitoramento (Olho-Vivo) - Fortalecer

a Segurança em Belo Horizonte - Implantação de Videomonitoramento (Olho-Vivo),

em Todas as Regionais, em Áreas Estrategicamente Definidas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 124 (Emenda nº 531)

1 451 06 128 214 1 276 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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1 451 06 128 214 1 276 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Implementação de Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade

da Atuação dos Órgãos de Defesa Social - Promoção de Capacitação Integrada das

Polícias Militar e Civil do Estado. (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 1276 - Implementação de

Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 125 (Emenda nº 592)

1 451 06 421 020 4 092 0001 3 3 99 10 8 A 3.300.000,00

1 451 06 243 020 4 321 0001 3 3 90 10 1 D 3.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Atendimento ao Adolescente em Conflito Com a Lei - Cumprimento

de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4321 - Atendimento ao

Adolescente em Conflito Com a Lei (outras despesas correntes)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 126 (Emenda nº 530)

1 451 06 421 034 1 108 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Fica Vivo - Prevenção à Criminalidade - Realização de Projetos

Temáticos e Fóruns Locais. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 127 (Emenda nº 593)

1 451 06 421 139 4 093 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Apoio à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades
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Socioeducativas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 128 (Emenda nº 538)

1 451 14 422 052 4 082 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 129 (Emenda nº 239)

1 451 14 422 052 4 082 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 130 (Emenda nº 567)

1 461 22 661 195 4 472 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do gasto: Produtividade, Qualidade e Competitividade de Pequenas e Médias

Empresas de Minas Gerais - Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica para

Suporte ao Armazenamento e Comercialização de Flores do Município de Barbacena.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 131 (Emenda nº 377)

1 461 22 661 202 4 268 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do gasto: Política de Incentivo à Inovação e Promoção da Competitividade no

Estado. - Construção e Manutenção de Um Centro Tecnológico de Solda no Município

de Ipatinga. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 132 (Emenda nº 389)

1 461 23 691 157 4 444 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do gasto: Promoção do Artesanato Mineiro (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 133 (Emenda nº 270)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 134 (Emenda nº 10)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 135 (Emenda nº 50)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 136 (Emenda nº 62)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 137 (Emenda nº 76)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 138 (Emenda nº 84)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 139 (Emenda nº 95)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 140 (Emenda nº 106)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 141 (Emenda nº 112)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 55.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 55.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 142 (Emenda nº 4)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 143 (Emenda nº 495)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 144 (Emenda nº 492)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 145 (Emenda nº 453)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 146 (Emenda nº 450)
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1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 147 (Emenda nº 410)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 148 (Emenda nº 277)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 149 (Emenda nº 555)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 150 (Emenda nº 543)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 151 (Emenda nº 237)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 152 (Emenda nº 234)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 153 (Emenda nº 229)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 430.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 430.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 154 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 132)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 155 (Emenda nº 122)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 156 (Emenda nº 522)

1 471 16 482 276 4 483 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais - o

Objeto do Gasto Desta Emenda Deve Ser o Atendimento Habitacional aos Povos

Indígenas, Com Reforma e Construção de Novas Moradias. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 157 (Emenda nº 243)

1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social da Pessoa Com Deficiência (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 158 (Emenda nº 244)

1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social da Pessoa Com Deficiência (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 159 (Emenda nº 580)

1 481 08 243 162 4 035 0001 3 3 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 160 (Emenda nº 476)

1 481 08 244 162 4 475 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Fortalecimento da Estrutura do Conselho Estadual do Idoso.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 161 (Emenda nº 420)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 1.280.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.280.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 162 (Emenda nº 245)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 163 (Emenda nº 309)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 164 (Emenda nº 486)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 165 (Emenda nº 147)
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1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 166 (Emenda nº 139)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 167 (Emenda nº 119)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 168 (Emenda nº 113)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 169 (Emenda nº 493)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 170 (Emenda nº 485)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 171 (Emenda nº 460)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 172 (Emenda nº 452)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 173 (Emenda nº 443)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 174 (Emenda nº 365)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 175 (Emenda nº 286)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 176 (Emenda nº 558)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 177 (Emenda nº 557)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 178 (Emenda nº 177)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 110.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 110.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 179 (Emenda nº 167)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Área Social da Prefeitura

Municipal de Mateus Leme (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 180 (Emenda nº 162)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Área de Saúde da Prefeitura de

Periquito (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 181 (Emenda nº 161)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Veículo para a Prefeitura Municipal de Pedra do

Indaiá (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 182 (Emenda nº 159)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Aquisição de Veículo para o Município de Lagoa da Prata

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 183 (Emenda nº 152)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Prefeitura Municipal de Cláudio - Aquisição de Ambulância

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 184 (Emenda nº 151)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 45.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 45.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social - Prefeitura Municipal de Boa Esperança - Aquisição de

Equipamentos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 185 (Emenda nº 577)

1 481 08 422 162 1 012 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Implantação de Núcleo Estadual do Centro de Defesa dos Direitos

Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material Reciclável

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 186 (Emenda nº 596)

1 481 14 243 162 4 079 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 187 (Emenda nº 521)

1 481 14 422 011 4 640 0001 3 3 99 10 8 A 130.000,00

1 481 14 422 011 4 640 0001 3 3 50 10 1 D 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Consolidação e Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos

Humanos - Abrigo/Acolhimento Provisório - R$ 30.000,00 para o Desenvolvimento de

Metodologia e Sistema Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes

Inseridos em Programas de Acolhimento Institucional. (despesas correntes)

Deduções: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4640 - Consolidação e

Aprimoramento do Sistema Estadual de Direitos Humanos - Abrigo/Acolhimento

Provisório (outras despesas correntes) - R$ 30.000,00

Reserva de Contingência - R$ 100.000,00

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 188 (Emenda nº 599)

1 481 14 422 162 4 054 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 189 (Emenda nº 470)

1 491 04 122 160 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 190 (Emenda nº 407)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 191 (Emenda nº 405)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 192 (Emenda nº 401)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 193 (Emenda nº 399)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 194 (Emenda nº 396)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 195 (Emenda nº 391)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 196 (Emenda nº 382)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 197 (Emenda nº 369)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 198 (Emenda nº 366)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 199 (Emenda nº 364)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 200 (Emenda nº 304)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 201 (Emenda nº 302)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 202 (Emenda nº 298)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 203 (Emenda nº 293)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 204 (Emenda nº 292)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 205 (Emenda nº 287)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 206 (Emenda nº 280)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.420.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.420.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 207 (Emenda nº 278)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 208 (Emenda nº 269)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 209 (Emenda nº 263)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 210 (Emenda nº 258)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 211 (Emenda nº 256)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 212 (Emenda nº 254)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 213 (Emenda nº 249)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 214 (Emenda nº 246)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 215 (Emenda nº 561)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 7.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 7.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 216 (Emenda nº 559)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 217 (Emenda nº 554)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00



2808
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 218 (Emenda nº 552)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 219 (Emenda nº 546)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 220 (Emenda nº 544)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 221 (Emenda nº 541)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 222 (Emenda nº 236)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 223 (Emenda nº 233)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 224 (Emenda nº 232)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 225 (Emenda nº 227)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 226 (Emenda nº 210)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 850.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 850.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 227 (Emenda nº 208)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 228 (Emenda nº 203)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição e Instalação de

"Tubo Ármico" no Recanto das Acácias (Córrego do Soldado), na Cidade de Itaúna.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 229 (Emenda nº 182)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Pavimentação de Vias

Publicas no Municipio de Vargem Alegre (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 230 (Emenda nº 181)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Reforma da Escola Municipal

Coronel Felicio Miranda - Municipio de Jaraguaraçu (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 231 (Emenda nº 180)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Pavimentação de Vias

Publicas para o Municipio de Pingo D'Agua. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 232 (Emenda nº 163)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 45.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 45.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de Equipamento

para a Prefeitura de Piracema - Veículo e Material de Laboratório (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 233 (Emenda nº 141)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 430.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 430.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 234 (Emenda nº 138)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 410.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 410.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 235 (Emenda nº 128)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 236 (Emenda nº 127)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 237 (Emenda nº 126)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 238 (Emenda nº 121)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 239 (Emenda nº 118)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 240 (Emenda nº 110)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 145.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 145.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 241 (Emenda nº 108)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 242 (Emenda nº 99)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 285.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 285.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 243 (Emenda nº 94)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 244 (Emenda nº 93)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 245 (Emenda nº 91)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 246 (Emenda nº 89)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 247 (Emenda nº 83)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.050.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.050.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 248 (Emenda nº 75)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 249 (Emenda nº 69)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 250 (Emenda nº 63)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 251 (Emenda nº 61)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 252 (Emenda nº 58)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 253 (Emenda nº 48)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 254 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 30)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 255 (Emenda nº 21)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 256 (Emenda nº 19)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 257 (Emenda nº 15)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 258 (Emenda nº 14)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 259 (Emenda nº 12)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 260 (Emenda nº 9)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 261 (Emenda nº 5)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 262 (Emenda nº 1)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 263 (Emenda nº 494)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 264 (Emenda nº 491)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 265 (Emenda nº 483)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 266 (Emenda nº 469)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 267 (Emenda nº 467)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 268 (Emenda nº 466)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 269 (Emenda nº 459)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 270 (Emenda nº 451)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 271 (Emenda nº 444)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 272 (Emenda nº 411)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 320.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 320.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 273 (Emenda nº 408)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 274 (Emenda nº 533)

1 511 06 181 021 1 111 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo - Implantação do Protocolo de Humanização no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 275 (Emenda nº 372)

1 511 06 181 189 1 344 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais - Construção do Posto

de Perícia Médica Integrada na Delegacia Regional do Município de Ipatinga, para

Atender Demandas na Área de Perícia Técnica e de Instituto Médico Legal.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 276 (Emenda nº 474)

1 511 06 181 189 4 480 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Investigações e Polícia Judiciária - Instalação da Delegacia de

Defesa dos Animais, em Belo Horizonte. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 277 (Emenda nº 282)

1 531 27 126 212 1 173 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Modernização da Gestão Esportiva (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 278 (Emenda nº 18)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 279 (Emenda nº 87)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 280 (Emenda nº 114)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 281 (Emenda nº 144)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,
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Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 282 (Emenda nº 158)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer - Aquisição de Material Esportivo para a E.

E. Antônio Ortiga em Juvenília (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 283 (Emenda nº 174)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer - Aquisição de Material Esportivo e Outros

para a Prefeitura Municipal de Betim (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 284 (Emenda nº 272)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 285 (Emenda nº 281)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 286 (Emenda nº 306)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 287 (Emenda nº 367)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 288 (Emenda nº 383)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 289 (Emenda nº 403)
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1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 290 (Emenda nº 445)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 291 (Emenda nº 461)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 292 (Emenda nº 489)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 293 (Emenda nº 64)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 294 (Emenda nº 85)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 295 (Emenda nº 22)

1 531 27 812 008 1 186 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Geração Saúde - Promoção do Hábito da Prática Esportiva,

Atividades Físicas Orientadas e de Lazer (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 296 (Emenda nº 7)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 297 (Emenda nº 123)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 298 (Emenda nº 588)

1 531 27 812 212 4 069 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 299 (Emenda nº 279)

1 531 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 300 (Emenda nº 288)

1 531 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 301 (Emenda nº 235)

1 531 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 302 (Emenda nº 247)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 303 (Emenda nº 252)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 304 (Emenda nº 274)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 305 (Emenda nº 275)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 306 (Emenda nº 295)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 307 (Emenda nº 300)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 308 (Emenda nº 307)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 309 (Emenda nº 368)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 310 (Emenda nº 457)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 311 (Emenda nº 462)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 312 (Emenda nº 468)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 313 (Emenda nº 488)
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1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 314 (Emenda nº 496)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 315 (Emenda nº 6)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 316 (Emenda nº 60)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 317 (Emenda nº 102)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 318 (Emenda nº 116)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 319 (Emenda nº 145)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 320 (Emenda nº 183)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção da

Quadra Poliesportiva no Bairro Eldorado no Municipio de Timóteo Mg. - (Prefeitura

Municipal de Timóteo). (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 321 (Emenda nº 184)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Investimento

na Area Esportiva do Municipio de Sao Felix de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 322 (Emenda nº 209)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 323 (Emenda nº 556)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 324 (Emenda nº 230)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 325 (Emenda nº 549)

1 581 11 333 272 4 530 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Inserção do Trabalhador Qualificado no Mercado de Trabalho

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 326 (Emenda nº 523)

1 581 11 334 267 4 173 0001 3 3 99 10 8 A 345.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 345.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Apoio à Comercialização e Promoção das Feiras da Economia

Popular Solidária. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 327 (Emenda nº 525)

1 581 11 334 267 4 584 0001 3 3 99 10 8 A 345.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 345.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto: Fomento e Apoio aos Empreendimentos da Economia Popular

Solidária (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 328 (Emenda nº 600)

1 591 04 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos
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Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 329 (Emenda nº 528)

1 631 14 306 246 1 140 0001 3 3 99 10 8 A 99.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 99.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do gasto: Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 330 (Emenda nº 514)

1 631 14 306 246 2 046 0001 3 3 99 10 8 A 297.200,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 297.200,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais (Consea/Mg) - Apoio às Atividades dos Crsans (R$275.000,00)

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 331 (Emenda nº 613)

1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 75.090.395,27

1 191 04 129 147 1 089 0001 3 3 90 10 1 D 26.000.000,00

1 191 04 122 147 4 529 0001 3 3 90 10 1 D 20.000.000,00

1 451 06 122 701 2 002 0001 3 3 90 10 1 D 29.090.395,27

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)

Deduções: Secretaria de Estado de Fazenda - 1089 - Tecnologia da Informação -

Excelência da Gestão Fiscal. (outras despesas correntes) - R$ 26.000.000,00

Secretaria de Estado de Defesa Social - 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças
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(outras despesas correntes) - R$ 29.090.395,27

Secretaria de Estado de Fazenda - 4529 - Manutenção do Sistema Integrado de

Administração Financeira - Siafi-Mg (outras despesas correntes) - R$ 20.000.000,00

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 332 (Emenda nº 601)

2 061 17 126 200 4 010 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação João Pinheiro

Objeto do gasto: Manutenção do Sistema Estadual de Informações de Saneamento -

Seis (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 333 (Emenda nº 214)

2 071 19 571 043 1 309 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Rede de Inovação Tecnológica - Implantação de 1(Um) Parque

Tecnológico da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no

Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 334 (Emenda nº 370)

2 071 19 571 101 4 699 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Indução de Programas e Projetos de Pesquisa - Apoio ao

Reconhecimento do Arranjo Produtivo Local do Setor Metal-Mecânico da Região do

Vale do Aço, Com Sede no Município de Ipatinga. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 335 (Emenda nº 583)

2 071 19 571 259 4 048 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio Técnico e Financeiro para Inventores Independentes

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 336 (Emenda nº 582)

2 091 18 122 046 4 040 0001 3 3 99 10 8 A 3.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 3.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Implantação e Gestão do Pagamento Por Serviços Ambientais -

Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 337 (Emenda nº 388)

2 101 18 541 109 4 058 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Proteção da Biodiversidade e Desenvolvimento da Pesquisa

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 338 (Emenda nº 241)

2 101 18 541 109 4 532 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Criação e Adequação de Unidades de Conservação (despesas
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correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 339 (Emenda nº 581)

2 101 21 631 109 4 038 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Regularização Fundiária de Unidades de Conservação (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 340 (Emenda nº 221)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Construção de 1(Um)

Hemocentro da Fundação Hemominas no Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 341 (Emenda nº 215)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Elaboração de 1(Um)

Estudo/Projeto para a Identificação da Área para a Construção de 1(Um) Aeroporto

Regional na Região do Vale do Mucuri. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 342 (Emenda nº 218)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Obras e Serviços de Engenharia Pública - Construção de 1(Um)

Hospital Regional no Município de Teófilo Otoni/Mg. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 343 (Emenda nº 586)

2 161 16 243 174 4 065 0001 4 4 99 10 8 A 2.000.000,00

2 161 08 243 174 4 298 0001 4 4 90 10 1 D 2.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins

Objeto do gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)

Dedução: Fundação Educacional Caio Martins - 4298 - Atendimento em Moradia

Estudantil para Adolescentes e Jovens e Educação Complementar para Crianças,

Adolescentes e Jovens. (investimentos)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 344 (Emenda nº 251)

2 201 13 391 009 1 259 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do gasto: Minas Patrimônio Vivo - Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 345 (Emenda nº 96)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Caminhos de Minas - Elaboração de Projeto de Engenharia e a

Consequente Pavimentação Asfáltica do Trecho Que Faz a Ligação Entre o Município

de Cabeceira Grande, Vila do Distrito de Palmital de Minas, Usina Hidrelétrica de

Queimados e a Br-251. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 346 (Emenda nº 115)

2 301 26 782 216 4 076 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de Acessos Municipais e

Vias Urbanas - Construção de Trevo na Mg-431 Município de Itaúna no Bairro Morro

do Engenho (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 347 (Emenda nº 373)

2 321 10 302 187 4 025 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de Minas Gerais

Objeto do gasto: Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física -

Construção e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município de

Ipatinga, Visando a Implementação de Um Hemocentro. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 348 (Emenda nº 594)

2 371 20 606 161 4 087 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto do gasto: Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 349 (Emenda nº 595)

2 411 21 631 144 4 085 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas Por

Comunidades Quilombolas e Indígenas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 350 (Emenda nº 602)

2 461 15 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Vale do Aço

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 351 (Emenda nº 603)

2 461 15 122 701 2 417 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Vale do Aço

Objeto do gasto: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 352 (Emenda nº 604)

2 461 15 452 279 4 013 0001 3 3 99 10 8 A 490.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 490.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Vale do Aço

Objeto do gasto: Implantação e Manutenção da Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana do Vale do Aço (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 353 (Emenda nº 524)

3 041 04 122 177 2 023 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Gestão do Minas Sem Fome (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 354 (Emenda nº 585)

3 041 20 306 177 4 064 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Criação de Pequenos Animais - Avicultura (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 355 (Emenda nº 589)

3 041 20 601 177 4 074 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 356 (Emenda nº 584)

3 041 20 605 177 4 051 0001 3 3 99 10 8 A 240.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 240.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Redes Domiciliares de Abastecimento de

Água (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 357 (Emenda nº 526)

3 041 20 606 177 4 367 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 358 (Emenda nº 529)

3 041 20 692 177 4 113 0001 4 4 99 10 8 A 170.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 170.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Instalação de Feiras Livres (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 359 (Emenda nº 216)

3 051 20 571 210 4 021 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária e Agroindustrial -
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Implantação de 1(Uma) Fazenda Experimental da Epamig no Município de Teófilo

Otoni/Mg. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 360 (Emenda nº 519)

4 251 08 244 151 4 234 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Básica - Aquisição de Veículos e Equipamentos para os

Centros de Referência de Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 361 (Emenda nº 520)

4 251 08 244 151 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 644.000,00

4 251 08 244 011 1 260 0001 3 3 40 10 1 D 644.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 1260 - Suas (outras despesas

correntes)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 362 (Emenda nº 609)

4 291 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 363 (Emenda nº 607)

4 291 10 122 701 2 417 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 364 (Emenda nº 605)

4 291 10 128 239 4 015 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Ações Educacionais em Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 365 (Emenda nº 598)

4 291 10 301 237 4 072 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Atenção à Saúde das Comunidades Quilombolas (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 366 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 291)

4 291 10 301 237 4 182 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Políticas e Ações Especializadas em Saúde - Recurso para

Reproduçao Assistida (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 367 (Emenda nº 260)

4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 368 (Emenda nº 173)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Insumos na

Área de Saúde para a Prefeitura Municipal de Betim. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 369 (Emenda nº 142)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 370 (Emenda nº 481)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 371 (Emenda nº 418)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 372 (Emenda nº 548)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 373 (Emenda nº 238)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 374 (Emenda nº 65)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 375 (Emenda nº 23)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 376 (Emenda nº 171)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 25.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Material de

Consumo para a Área de Saúde da Prefeitura Municipal de Juatuba (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 377 (Emenda nº 299)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 378 (Emenda nº 3)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 379 (Emenda nº 8)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 380 (Emenda nº 16)
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4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 381 (Emenda nº 49)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 382 (Emenda nº 52)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 383 (Emenda nº 57)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 384 (Emenda nº 73)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 385 (Emenda nº 101)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 55.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 55.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 386 (Emenda nº 120)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 387 (Emenda nº 130)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 388 (Emenda nº 146)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 389 (Emenda nº 156)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamentos para a Área de Saúde para o Município de Igarapé (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 390 (Emenda nº 482)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 391 (Emenda nº 449)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 392 (Emenda nº 419)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 393 (Emenda nº 402)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 394 (Emenda nº 305)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 395 (Emenda nº 294)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 396 (Emenda nº 271)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 397 (Emenda nº 257)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 398 (Emenda nº 250)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 399 (Emenda nº 562)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 6.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 6.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 400 (Emenda nº 547)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 401 (Emenda nº 545)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 402 (Emenda nº 231)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 403 (Emenda nº 205)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 404 (Emenda nº 166)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamento para a Área de Saúde da Prefeitura de Sarzedo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 405 (Emenda nº 165)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamentos para a Área de Saúde de São Joaquim de Bicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------



2855
____________________________________________________________________________

INCISO: 406 (Emenda nº 395)

4 291 10 302 002 4 278 0001 4 4 99 10 8 A 180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Gestão do Sistema de Transportes em Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 407 (Emenda nº 240)

4 291 10 302 044 4 208 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 408 (Emenda nº 608)

4 291 10 302 239 4 017 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Produção de Sangue, Tecidos e Hemoderivados (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 409 (Emenda nº 610)

4 291 10 302 239 4 023 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Gestão dos Complexos Hospitalares (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 410 (Emenda nº 612)

4 291 10 302 239 4 029 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Manutenção do Hospital Escola Clemente de Faria (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 411 (Emenda nº 606)

4 291 10 303 239 4 016 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Produção e Distribuição de Medicamentos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 412 (Emenda nº 13)

4 291 10 305 238 4 581 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção da Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 413 (Emenda nº 301)

4 291 10 305 238 4 581 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção da Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 414 (Emenda nº 140)

4 291 10 305 238 4 581 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção da Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 415 (Emenda nº 575)

4 291 10 306 237 4 031 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

4 291 10 305 238 4 581 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Acompanhamento Nutricional da População (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4581 - Promoção da Saúde (outras despesas

correntes)

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 416 (Emenda nº 576)

4 291 10 306 237 4 032 0001 3 3 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Estruturação e Operacionalização do Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional -- Sisvan -- em Minas Gerais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 417 (Emenda nº 611)

4 291 10 422 052 4 030 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Assistência à Saúde de Dependentes Químicos (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 418 (Emenda nº 540)

4 561 08 244 299 4 059 0001 3 3 99 10 8 A 11.713.636,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 11.713.636,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Erradicação da Miséria
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Objeto do gasto: Promoção de Ações de Combate à Miséria e à Extrema Pobreza

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 419 (Emenda nº 572)

Altere-se a função da ação 2099, da unidade orçamentária 4291 - FUNDO

ESTADUAL DE SAÚDE, de Administração (04) para Saúde (10).

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 420 (Emenda nº 573)

Altere-se a subfunção da ação 4186 de Produção Industrial (662) para Promoção

Industrial (661).

--------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 421 (Emenda nº 574)

Altere-se a função da ação 2018, da unidade orçamentária 2261 - FUNDAÇÃO

EZEQUIEL DIAS, de Administração (04) para Saúde (10).

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/12/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Adalclever Lopes, notificando sua ausência do País no período de

31/12/2011 a 31/1/2012. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei nº 2.700/2011; questão de ordem; leitura do parecer; encerramento da discussão;

discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; votação do parecer; aprovação; verificação

de votação; ratificação da aprovação - Questões de ordem - 2ª Fase: Palavras do Sr.

Presidente (2) - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado

Neider Moreira; discursos dos Deputados Antônio Júlio, Sávio Souza Cruz e Rogério

Correia; votação do requerimento; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação - Questão de ordem - Requerimento do Deputado Antônio Júlio; discursos

dos Deputados Antônio Júlio, Sávio Souza Cruz, Bosco, Gilberto Abramo e Rogério

Correia; votação do requerimento; aprovação; verificação de votação: ratificação da

aprovação;  declarações de voto;  questão de ordem -  Discussão,  em 1º turno,  do

Projeto de Lei nº 2.571/2011; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Sávio

Souza  Cruz;  questões  de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  de  quórum;

existência  de  número regimental  para a continuação dos trabalhos;  discursos dos

Deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro
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- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Peço verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não existe votação de ata, Deputado Sávio.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente -  Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.700/2011, do

Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de

crédito com o Banco Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento - Bird -, o

Banco Credit Suisse e a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD -, destinadas à
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reestruturação da dívida CRC, da Cemig, e dá outras providências.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Solicito a leitura da redação final do parecer.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do parecer.

A Sra. Secretária (Deputada Liza Prado) - (- Lê o Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 2.700/2011, que foi publicado na edição do dia 15/12/2011.).

O Sr. Presidente - Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  Deputado Sávio  Souza

Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente

à redação dada ao projeto, porque, no mérito, ele é inviável. É impossível que se dê a

ele qualquer forma aceitável. Estamos vendo que estão se esgotando as fontes de

financiamento. Quero insistir que o choque de gestão, o déficit zero e o PIB da China

levaram  Minas  à  bancarrota.  Agora  estão  buscando  financiamento,  esse

especificamente, em bancos suíço, francês, no Bird, para pagar essa dívida. Primeiro,

há  dúvida  da  origem  dessa  dívida.  Há  dúvida  porque,  sendo  o  Estado  acionista

majoritário  da  Cemig,  permitia  que  ela  praticasse  em  relação  ao  seu  acionista

majoritário os mais altos juros de que se tem notícia. Não se sabe também por qual

razão esses juros, que no passado eram em torno de 6%, chegaram a beirar os 12%

e  atualmente  estavam  em  cerca  de  8,18%.  Portanto,  a  alegação  de  que  se  vai

conseguir um desconto deve ser levada em consideração com ressalvas, porque há

uma incorporação.  Quando se troca o endividamento em moeda nacional  por  um

endividamento em moeda estrangeira, incorpora-se o risco cambial.

Quero lembrar aos colegas Deputados que, apenas em janeiro de 1999, a moeda

nacional  teve  uma  desvalorização  em  torno  de  180%.  Quero  repetir,  apenas  no

período de um mês, janeiro de 1999, a nossa moeda teve um desvalorização cambial

de 180%. Portanto quando se chega a um abatimento de uma dívida, cuja origem não

foi auditada, cujos cálculos não foram revistos, cujos juros impostos pelo Estado a si

mesmo não foram explicados, agora se alega que uma redução em torno de 30% do

montante da dívida é uma grande coisa, é uma grande conquista, é de alto interesse

público.  Esquece-se  de  mencionar  que,  junto  com  isso,  com  esse  abatimento,
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incorpora-se o risco cambial, que não foi em momento algum aquilatado.

O projeto não traz consigo nenhum seguro em relação a variações cambiais.  O

Estado não cuidou,  junto  às  instituições de financiamento internacional  que foram

mencionadas e procuradas pelo Estado e em razão de o choque de gestão, o déficit

zero  e o  PIB da China terem levado Minas  à  quebradeira  em que se  meteu,  de

explicar  como  fará  em  caso  de  uma  crise  cambial.  Como  ficará  o  contribuinte

mineiro?  Como  ficarão  todos  os  mineiros  do  Norte  de  Minas,  Deputado  Paulo

Guedes,  que deverão  pagar  essa conta? Terão  de  pagar  essa conta,  daqui  para

frente, em moeda estrangeira. Como fica o risco cambial? Cuidou o governo de fazer

um  seguro  em  relação  a  variações  cambiais?  Não  se  tem  notícia,  isso  não  foi

informado.

Mas esta Casa - parece - não quer ser informada de nada. Chegamos a assistir

tristemente,  nesta Casa,  à rejeição de uma emenda que propunha que,  uma vez

contraído o empréstimo, uma vez decidida a destinação dos recursos, depois de tudo

isso feito, o governo se dignasse a remeter a este parlamento, para que ele pelo

menos  fingisse  que  faz  a  sua  função  constitucional  de  fiscalizar  o  Executivo,

informação sobre para onde foram os recursos. Até isso, Sr.  Presidente; até isso,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados; até isso, telespectadores da TV Assembleia, a

Assembleia rejeitou! A Assembleia considera que não precisa ser informada do que

foi feito com o dinheiro, Deputado Dilzon Melo. A Assembleia não quer cumprir o seu

papel constitucional de fiscalizar o Executivo. A Assembleia quer continuar vivendo de

dar cartas brancas ao Executivo, desde que não sei quais padrões sejam atendidos

no conceito dos Deputados. Por isso, no conteúdo, o projeto é tão duvidoso, tão ruim,

tão potencialmente lesivo aos interesses dos mineiros que não é possível que a ele

se dê qualquer redação que seja aceitável.

Assim,  quero  encaminhar  pela  rejeição  dessa  redação  final.  Saudamos  os

companheiros  da  Comissão  de  Redação  Final  pelo  grande esforço  de  tentar  dar

forma a esse monstrengo legislativo que foi aprovado pela Casa, mas, como eu disse

e  agora  reitero,  é  impossível  que  se  lhe  dê  qualquer  forma  aceitável,  porque

inaceitável  ele já  é,  no  mérito.  Assim,  reitero  o  meu encaminhamento  contrário  à

redação final sugerida pela Comissão. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Peço verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, pela ordem. Meu voto foi “sim” e

gostaria que fosse computado.

O Sr.  Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Votou “não” 1

Deputado. Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer. Está, portanto, aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.700/2011. À sanção.

Questões de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo -  Sr.  Presidente, se fosse possível, gostaria que o

painel fosse reiniciado, porque o quórum apresentado no painel é o da votação da

reunião ordinária de hoje à tarde. Certamente, há Deputados que não se fazem mais

presentes. De repente poderá acontecer uma pane e haver equívocos, como ocorreu

anteriormente. Solicito que o painel seja reiniciado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de explicar que tivemos

os  votos  computados,  mas,  no  painel,  automaticamente,  para  existir  o  voto  deve

haver  a  presença  do  parlamentar.  Considero  melhor  que  se  faça  o  registro  da

presença de cada um.

O Sr. Presidente - Deputado Gilberto Abramo, a Presidência verifica, de plano, que

há quórum para votação. Há de se ver de forma clara a presença extraordinária dos

Deputados e das Deputadas. Assim sendo, a Mesa dá continuidade aos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na
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pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 1.782/2011, em virtude de acordo subscrito pela totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, recebido na ordinária realizada hoje à tarde.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Resolução  nºs  2.695,  2.696 e  2.697/2011,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

22/2011 e os Projetos de Lei  nºs 1.583, 2.356, 2.442, 2.443, 2.450, 2.451, 2.446,

2.447, 2.616, 2.617, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.700, 2.701, 2.702 e 2.703/2011,

apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Neider Moreira em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.571/2011 seja  apreciado em primeiro  lugar.  Com a palavra,  para  encaminhar  a

votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  está sendo solicitada a  inversão de

pauta, apesar de estarmos discutindo o Projeto de Lei nº 2.445, mesmo assim com o

tempo remanescente.

É um projeto que não precisava de inversão de pauta. Acho que essa solicitação de

inversão de pauta não tem sentido, até porque é um dos projetos mais polêmicos que

estamos votando. É um projeto em que o governo está criando um problema para ele,

porque está criando uma política mentirosa de diretrizes e parâmetros para a política

remuneratória,  porque  ele  está  querendo  autorização  da  Assembleia  para  não

conceder aumento. Então, o funcionalismo público tem que ter consciência disso, tem

que ter  consciência do que vamos votar,  hoje.  Não precisávamos de inversão de

pauta,  por  isso  o  meu  encaminhamento  pela  não  inversão  da  pauta.  Talvez

pudéssemos  ficar  aqui  até  mais  tarde,  até  as  2  horas  ou  5  horas,  até  porque

marcaram a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para as 2h30min, o

novo horário de funcionamento da Casa. Talvez pudéssemos fazer uma discussão

mais  ampla  desse  projeto  que estabelece  diretrizes  e  parâmetros  para  a  política
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remuneratória  dos  servidores  públicos  da  administração  direta.  Os  três  maiores

sindicatos, que representam praticamente 90% dos funcionários públicos de Minas

Gerais, não concordam com esse projeto. Eles não estão de acordo com essa forma

que o governo está querendo impor.

Sr. Presidente, eu faço este alerta porque já votamos aumento de salário vinculado

à receita e deu errado. Ninguém gosta de discutir isso. A Secretaria de Fazenda foi a

primeira a fazer política remuneratória de seus fiscais, de seus agentes baseada na

arrecadação e, em 2008, teve que devolver dinheiro, porque, da forma como foi feita,

só  poderia  ter  remuneração  se  houvesse  realmente  uma  melhoria  na  renda  do

Estado.  E,  o  que  é  mais  grave,  quando  o  governo  quer  criar  essa  forma  de

remuneração dentro do aumento da arrecadação, ele tira coisa e, no fundo, não sobra

nada. E não sobra nada porque tem que dar aumento. Então, para que fingir que vai

fazer? Será que o governo quer compartilhar com a Assembleia Legislativa que não

haverá aumento em 2012? Mas pelo menos a recomposição da inflação monetária de

2012 o governo terá que repor. Mas aumento de salário desta forma que estamos

votando, com a qual alguns sindicatos concordam e outros não, não vai resolver o

problema do funcionalismo público.  Vocês podem ter a certeza de que a votação

desse requerimento de inversão de pauta não tem lógica. O governo quer aproveitar

a base, porque tem maioria, e votar esse Substitutivo nº 2, que foi apresentado. Mas

fica o meu alerta: acho que esse projeto poderia ficar em último lugar, até porque há a

sequência. Só temos mais um projeto na pauta, que é um projeto importantíssimo, do

Deputado Ivair  Nogueira. Na verdade,  esse projeto do Deputado Ivair  Nogueira já

mudou de lugar; o que vamos votar agora são as taxas.

Votamos  contra  esse requerimento  porque não vejo necessidade de votá-lo  em

primeiro  lugar.  Estamos  aqui  avalizando  o  governo  para  não  dar  aumento.  E  o

funcionalismo  público  tem  que  entender  que  vamos  votar  contra  porque  não

concordamos com esse projeto de lei da forma como foi apresentado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - O Deputado Neider Moreira propõe que o projeto

que está em discussão, em 1º turno, Projeto de Lei nº 2.571/2011, do Governador do
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Estado,  que estabelece diretrizes  e  parâmetros  para  a  política  remuneratória  dos

servidores  públicos  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo, fixa data anual para sua aplicação e dá outras providências... Esse projeto

está  em regime de urgência.  A Comissão de Constituição e Justiça concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão de  Administração  Pública  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

E a Comissão de Segurança - sugiro que o pessoal que elabora a pauta corrija-a,

porque aqui está escrito Comissão de “Segurança” Pública; acho que deve ser de

Segurança Pública, e aqui  está escrito  que existe uma Comissão de “Segurança”

Pública  -  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Administração Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Não vemos a menor razão - pelo contrário, vimos todos os inconvenientes - para

promover a inversão de pauta requerida pelo Deputado Neider Moreira. Por quais

razões? Primeiro, Deputado Neider, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, já estávamos

no fim da reunião ordinária da tarde, discutindo, até de forma acalorada, um dos mais

importantes  projetos  que deram entrada nesta Casa durante esta  legislatura.  É  o

Projeto nº 2.229/2011, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre as

condições de sepultamento no Estado,  em atendimento às diretrizes do Conselho

Nacional de Meio Ambiente - Conama - e dá outras providências.

A respeito do projeto de autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº

2.229/2011,  a  Comissão  de  Justiça  concluiu  por  sua  constitucionalidade.  Já  a

Comissão de Meio Ambiente - lembro-me bem de ter participado das reuniões, em

conjunto com o Deputado Célio Moreira, nosso Presidente; o Deputado Duarte Bechir,

membro atuante da Comissão, e a Deputada Luzia Ferreira, também muito atuante

na Comissão de Meio Ambiente - opinou pela aprovação do Projeto nº 2.229/2011, de

autoria do Deputado Ivair Nogueira, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Da

Comissão  de  Meio  Ambiente,  o  projeto  seguiu  para  a  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, que, por sua vez, também opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente.

Esse  relevante  projeto  já  estava  sendo  discutido  por  mais  de  40  minutos  pelo
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Deputado Antônio Júlio, e eu já estava, na sequência, inscrito para fazer a discussão

desse projeto da mais alta importância para o Estado de Minas Gerais. Portanto, não

me parece adequada a interrupção da discussão de um projeto dessa relevância,

dessa magnitude e dessa urgência para o povo de Minas Gerais para passarmos à

frente um projeto sobre o qual não há consenso, longe disso.

O Deputado Antônio Júlio apresenta uma questão importante. Da forma como está,

o Projeto de Lei nº 2.571/2011, que o Deputado Neider Moreira pretende seja votado

com preferência nesta reunião extraordinária, vai impor aos servidores públicos não o

reajuste, não a correção dos seus vencimentos, mas o oposto. O projeto vincula os

reajustes,  que  só  ocorrerão  se  respeitado  o  limite  prudencial  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal. E sabemos que já há reajustes concedidos pelo governo

para  vigorarem  em  prazos  futuros,  como  por  exemplo  o  da  Polícia  Militar.  Foi

aprovado o projeto que concede aumentos parcelados, ao longo do tempo, à valorosa

Polícia Militar de Minas Gerais, aos nossos policiais militares. Da mesma forma em

relação aos professores, que, espero eu, terão algum reajuste a partir de janeiro do

ano que vem.

Pois bem. Esses reajustes já concedidos seguramente impactarão a folha. Segundo

as Secretárias Renata Vilhena e Ana Lúcia Gazzola, o Estado já não tem mais limite,

não tem folga para avançar, porque já está próximo ou, quem sabe, estourando o

limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, se o Estado não tem folga

para pagar nem os reajustes que já concedeu, como pode vincular futuros reajustes,

caso essa folga venha a aparecer?

Estará o Estado, então, acobertado por lei? Isso é fundamental. Estarão o Estado, o

Governador  do  Estado,  a  Secretária  de  Planejamento,  os  Secretários  das Pastas

todos acobertados para dizer, no futuro, que estão impedidos de conceder reajustes

em função da aprovação, por esta Casa, de um projeto de lei, que é justamente esse

Projeto  nº  2.571/2011,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  Antonio  Augusto

Anastasia, e que passa a vincular uma coisa a outra? Como ele já concedeu avanços

na  folha  salarial  para  a  categoria  e,  de  forma  esperta,  aprovou  projetos  para

vigorarem no futuro,  ele  estará,  na  verdade,  impedindo legalmente  que o  Estado

conceda reajustes necessários e urgentes, em especial às outras categorias ainda
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não consideradas.

Isso é muito grave, Sr.  Presidente. Por que nós vamos, aqui,  impedir,  por lei,  o

Governador do Estado de conceder reajustes aos servidores? Por que faríamos isso?

Qual é a razão para isso? O que temos contra os servidores? Precisamos entender,

em Minas Gerais, que existe uma deficiência dos tucanos de maneira geral: eles têm

pavor do servidor público. Eles não percebem que a existência do servidor público é

fundamental  para  a  qualidade  do  serviço  público.  Não  se  faz  serviço  público  de

qualidade num clima permanente de confronto, de disputa,  de desvalorização dos

servidores. É fundamental entendermos isso. Não podemos amordaçar, impedir por

lei qualquer reajuste futuro vinculando um impedimento a um reajuste, porque, se vier

a  ultrapassar  o  limite  prudencial  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  estará  o

Governador,  nos  termos  da  lei  que  ele  mesmo  propõe,  impedido  de  conceder

reajuste.  Fica  aqui  uma  dúvida:  o  Governador  quer  dar  reajuste  ou  quer  um

dispositivo legal em que possa se basear para negar reajustes no futuro? Se o que

ele quer é que o Estado tenha um dispositivo legal que o impeça de dar reajustes,

que isso seja explicitado.  É bom lembrarmos que um redutor  do limite da Lei  de

Responsabilidade Fiscal veio no projeto original. Ele queria impedir os reajustes de

imediato. Não sei se queria até autorização para cortar vencimentos. Ele queria ir

além do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, impondo um outro limite, um limite

abaixo do limite prudencial, que já é absolutamente limitador para se fazer o mínimo

de  justiça  remuneratória  com  tantas  categorias  abandonadas  no  serviço  público

estadual.  Por  todas  as  razões  elencadas  e  expostas  modestamente  por  este

Deputado,  encaminho,  lamentavelmente,  contrariamente  ao  requerimento  do

Deputado Neider Moreira, meu amigo, que compreenderá essa limitação.

Não podemos interromper a discussão, já iniciada, do palpitante Projeto de Lei nº

2.229,  de autoria  do Deputado Ivair  Nogueira,  que dispõe sobre as  condições de

sepultamento no Estado, a qual o Deputado Antônio Júlio já vinha fazendo de forma

brilhante. É preciso que aqueles que operam o painel revejam o tempo disponível do

Deputado,  pois,  depois  que  ele  foi  interrompido  pelo  Presidente  para  anunciar  o

término da reunião, o tempo continuou correndo. Portanto, ele ainda tem 11min15s

para  concluir  a  importante  discussão do  Projeto  nº  2.229,  que  pretendo  também
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discutir  na  sequência  do  Deputado  Antônio  Júlio.  Agradeço  e  encaminho

contrariamente ao requerimento do Deputado Neider Moreira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, é preciso saber o que é a base do

governo.  Não sei  se  não existe uma orientação clara,  mas,  na  parte  da  tarde,  a

pedido do Deputado Sargento Rodrigues, esse projeto, que era o primeiro da pauta,

passou a ser o último da pauta. A pedido da base do governo, foi aprovado que o

projeto fosse para o final. Agora o Deputado Neider Moreira quer que ele volte do final

para o primeiro lugar. Não sei se está havendo um processo de obstrução da base do

governo, pois ora os requerimentos devem ser colocados no final, ora no início. Fosse

eu da base do governo, estaria completamente desorientado, sem saber o que fazer

com esse projeto. Mas julgo ser importante que o projeto seja mais bem discutido.

Preparamos diversas emendas e procuramos consertar um pouco do projeto enviado

pelo governo. Até entendo um pouco por que a base do governo anda meio atônita

em relação a esse projeto.

O Deputado Sávio Souza Cruz levantou com propriedade,  ao final,  um saco de

maldades que vinha contido nesse projeto. Esse saco de maldades veio novamente

da Secretaria de Planejamento. Infelizmente é a Secretária Renata Vilhena, aquela

mesma que não quis fazer o acordo com os professores, que insistiu em terminar

com  o  vencimento  base  dos  professores  e  o  substituiu,  obrigando  todos  os

professores a irem para o subsídio, retirando o vencimento base e a vinculação com o

piso  nacional.  Esse  saco  de  maldades  feito  à  época  rompeu  com  o  acordo

estabelecido para o final da greve entre sindicato e governo, que teve o aval dos

Deputados desta Casa, que avalizamos e assinamos como testemunhas o acordo.

Depois, infelizmente, a Casa, na sua maioria, por meio da bancada, foi subserviente

ao governo - acho que posso usar a palavra “subserviente” e espero não ter ameaça

de cassação de mandato. Julgo que a base foi subserviente ao governo, e acho que

essa palavra fica de bom tamanho, para não usar “sabujo”, “lambe-botas”. Vou usar

“subserviência”.  Foi  subserviente  ao  governo,  e,  mesmo  com  o  protesto  dos

professores, o que de fato aconteceu foi a derrota dos professores e a obrigação de



2870
____________________________________________________________________________

que todos vão para o subsídio. Foi um saco de maldades estabelecido, e é claro que

a responsabilidade é do governo. O Governador Anastasia poderia ter dito que não,

que  o  acordo  estava  feito  e  iria  cumprir.  Mas  os  arquitetos  disso  foram

fundamentalmente duas Secretárias: Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, e

Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Educação, de cuja postura muito me admirei, em

vez de construir uma alternativa democrática para a educação.

Penso eu, Deputada Maria Tereza Lara, V. Exa. que foi fundadora do Sind-UTE, deu

aula por muito tempo e já foi Secretária de Educação, que deve ser muito ruim uma

Secretária de Educação que não tenha empatia com os professores, aqueles que ela

procura representar como Secretária.  O que vimos foi o contrário, a Secretária de

Educação se atritando com os professores, em vez de buscar resolver o problema.

Por isso dizem que ela está cai, não cai, vai, não vai. Não sei, isso é problema do

Governador. Mas o fato é que não conseguiu fazer, de forma alguma, o papel que

deveria desempenhar, o de procurar negociar. O fato é que foram 112 dias de greve

sem que o governo conseguisse resolver o problema com os professores.

Houve uma vitória que chamei aqui de vitória de Pirro, Deputado Paulo Guedes,

porque  certamente  essa  greve voltará,  retornará.  Não  se  resolveu o  problema,  a

guerra continua, a divergência continua, o piso não está sendo cumprido, a luta, a

bandeira  dos  professores  não  foi  atendida.  Então  é  provável  que  essa  guerra

continue. Digo que é uma vitória de Pirro para o governo e para o Estado de Minas

Gerais, para os professores, para os pais. É aquela história, ganhou-se a guerra, mas

destruiu-se toda a frota da guerra. Naquela época os elefantes foram mortos, então

obteve-se  a  vitória,  mas não  havia  mais  como guerrear.  Parece-me um pouco o

governo:  o  Estado  falido,  o  choque  de  gestão  desmoralizado,  os  professores

revoltados e o servidor  público pronto para cobrar do governo aquilo que não fez

realmente. Nesse caso as professoras, o pessoal da saúde e da área administrativa,

que também está insatisfeito, querendo o reajuste que foi prometido e não dado, a

Polícia Civil.  Acho que o governo teve então uma vitória de Pirro. Mas o saco de

maldades veio dessas duas Secretárias.

Agora a Secretária Renata Vilhena, ao enviar o projeto, como o Deputado Sávio

Souza Cruz lembrou bem, faz uma lei de responsabilidade fiscal despistada, mais
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rigorosa do que a Lei de Responsabilidade Fiscal que já existe, que foi posta no Brasil

pelo governo tucano.

É o neoliberalismo. Falo do neoliberalismo, e as pessoas ficam irritadas, porque,

realmente, ele é irritante. Deviam irritar-se com ele, e não comigo. Os neoliberais

inventaram que  o  Estado  tem  que  ser  mínimo,  que servidor  é  marajá.  É  esse  o

discurso. De tanto fazerem esse discurso arrumaram o desmanche do Estado, que

está falindo na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte. Em Minas Gerais,

porém, essa cantilena de estado mínimo, de neoliberalismo não terminou. Em Minas

Gerais, em vez de a Lei de Responsabilidade Fiscal ser flexibilizada, como acontece

em  nível  federal,  está  sendo  radicalizada.  Onde  Minas  está  com  a  cabeça?  O

neoliberalismo está caindo, está desmanchando, está terminando em todo o mundo,

mas aqui é radicalizado. Meu Deus! A Presidente Dilma já foi à Europa e já disse que

não façam mais  ajustes  fiscais,  porque eles  não resolvem, e que é  melhor  fazer

crescer o mercado interno de cada país, dividir a renda. Fazer neoliberalismo não

resolve. Mas, em Minas, continua essa velha cantilena.

O pessoal do Sindpúblicos está aqui. Conseguimos essa vitória, que é importante -

e  com  eles  me  congratulo.  Falamos  com  a  Secretária  Renata  Vilhena  que  não

aceitaríamos, que, se se mantivesse a Lei de Responsabilidade Fiscal mineira mais

rigorosa, não votaríamos. Pompílio, naquele dia que fizemos a reunião, conseguimos

arrancar.  A Secretária  disse que não faria de jeito nenhum, mas testemunho que,

dessa vez, o próprio Governador Anastasia teve coragem e disse: “Chega, Renata,

assim  também não”.  Acho que foi  assim que ele  falou,  não? Com muita  firmeza,

determinou que esse ponto fosse cortado e que se retornasse ao limite da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que é lei federal e que ainda precisa ser rediscutido. Assim,

ficarão  os  46,5% do  limite  prudencial,  e  não  os  42% com  que  a  Renata  estava

trabalhando. Para que ela queria tanta folga? É esquisito. Para que o Estado ficaria

com essa folga? Ninguém sabe, ninguém foi avisado. Desta vez, a Secretária Renata

foi derrotada e, no ano que vem, será derrotada pelos professores, que vão lutar de

novo.

Sr. Presidente, gostaria que a base do governo se entendesse, para sabermos se

vamos votar primeiro ou por último. Para nós, tanto faz. Houve um acordo mínimo,
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mas, como o projeto do Deputado Ivair Nogueira estava em discussão, tenho uma

proposta ao estilo de Salomão: pode-se discutir o projeto do Ivair, já em pauta, e,

depois, entramos nesse projeto. Esse pode ser um consenso da Casa. Alteraríamos a

ordem. Terminamos a discussão e a votação do projeto já em pauta. O Deputado

Antônio Júlio já fez sua entusiasmada defesa.

Aliás, queria fazer um aparte para agradecer-lhe os ataques contra o golpe lá de

cima. Falaram que os líderes do PSDB e do DEM, na Câmara Federal, ameaçaram

cassar o meu mandato. Ora, vão cassar meu mandato aqui? Sei que os Deputados

Estaduais do DEM e do PSDB não se coligarão a uma ideia absurda dessa. Acredito

no espírito democrático de todos os Deputados, mas a ameaça vinda de cima mostra

o  medo  da CPI  da  Privataria,  que os  está  deixando  de  miolo  meio  mole.  Agora

Deputado Federal está cassando Deputado Estadual. Tomem cuidado porque, daqui

a pouco, Senadores também nos cassarão. Estou morrendo de medo do Senador

Agripino  e  do  Nogueira.  Respeito  os  Deputados  daqui,  pois  são  democráticos  e

sabem que a divergência é um direito de todos. Agradeço a solidariedade.

Solicito que aprovemos, de comum acordo, um requerimento para terminarmos de

discutir  esse  projeto  e,  em  seguida,  o  projeto  dos  servidores  públicos,  pois  o

Sinpúblicos está aguardando isso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Votaram "não" 2 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Neider Moreira.

Questão de Ordem
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O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

recebi um convite do Sr. Hermínio Francisco Lemos, Presidente da Assembleia-Geral

e do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, para a posse do Dr. Gilvan de

Pinho Tavares, a se realizar no dia 16 de dezembro, depois de amanhã, às 20 horas.

Aproveito esta oportunidade para, em nome de todos os cruzeirenses desta Casa, e

creio  que  de  todos  os  Deputados,  saudar  o  Dr.  Gilvan,  meu  conterrâneo  de

Sabinópolis,  que tem origem humilde. Advogado ilustre, foi  Procurador do Estado,

Vice-Presidente do Cruzeiro e Presidente do Conselho Deliberativo. É uma pessoa

inteiramente ligada ao futebol. Foi profissional do Cruzeiro, tem tudo para continuar a

vida  de  glórias  do  nosso  Cruzeiro  Esporte  Clube.  Esta  questão  de  ordem  é

exatamente para saudá-lo e lhe desejar felicidades em sua administração, para que o

Cruzeiro continue a sua trajetória de títulos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.229/2011 seja apreciado em segundo lugar.  Com a palavra,  para encaminhar  a

votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, baseado na fala do Deputado Rogério

Correia, apresentamos este requerimento de inversão de pauta, porque é um projeto

importante do Deputado Ivair Nogueira sobre o novo sistema de cemitério no Estado

de Minas Gerais. Como disse, esperamos que o cemitério com que o Deputado Ivair

sonha e no qual pensa não seja feito para enterrar as nossas instituições, mas seja

apenas um cemitério normal, tranquilo.

Portanto, Sr. Presidente, fazemos essa solicitação de inversão de pauta, até para

dar sequência lógica - terminamos a reunião, logo após começou a das 8h15min -,

para dar sequência a esse projeto. Precisamos discutir um pouco mais, talvez ouvir

mais  alguns  companheiros  Deputados  e  até  o  próprio  autor,  o  Deputado  Ivair

Nogueira, que, tenho certeza, fará um belo discurso em defesa de seu projeto, e o

Deputado Sávio  Souza Cruz também o fará.  Teríamos  mais  duas,  três  ou quatro

horas de discussão desse projeto, até para recuperar o tempo em que não discutimos

nenhum projeto, principalmente nos últimos 30 dias.

Votamos  vários  projetos  de  interesse  do  governo,  e  depois  veremos  as
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consequências. Mudamos várias taxas que o governo impôs ao contribuinte de Minas

Gerais, votamos várias formas de penalidades impostas pela Secretaria de Fazenda,

até para aqueles que têm barcos. Eu estava dizendo ao Deputado Ivair Nogueira, que

tem um belo barco, uma lancha em Várzea das Flores, que ele pode se preparar para

pagar um IPVA, porque agora o governo cobrará esse imposto. Tenho um barco no

Córrego do Barro, no Rio Paraopeba, e até farei uma reunião no sábado para avisar

para  a  turma  que  o  governo  cobrará  IPVA dos  barcos  também.  O  problema do

governo será resolvido. Se não registrar, serão 23 mil reais de multa. Esse é o Estado

de Minas Gerais.

Por  isso,  Presidente,  esse nosso requerimento  é  de  inversão  de pauta,  já  que

votamos  também  uma  solicitação  do  Deputado  Neider  Moreira.  Também  acho

importante  discutirmos  esse  projeto  triste  para  o  funcionalismo  público  e  para  a

Assembleia Legislativa, porque estamos autorizando o governo a não dar aumento.

Olhem  que  coisa  mais  estranha,  nesses  21  anos  de  Assembleia  Legislativa

autorizaremos o governo, por meio de lei, a não dar aumento. Sempre autorizamos

aqui o aumento, mas estamos antecipando, para o ano de 2012, que não será dado

aumento. É até um projeto conflitante, porque, como disse o Deputado Sávio Souza

Cruz, há várias categorias que tiveram seus aumentos anunciados, como a Polícia

Militar  e  a  própria  educação.  O  governo  estabilizará  esse  levantamento  porque

dependerá muito da arrecadação.

Portanto, Sr. Presidente, fazemos essa solicitação de inversão de pauta para dar

oportunidade  de  continuarmos  discutindo  essa  questão.  Acho  que  é  um  projeto

importante e pode servir até de ironia para todos nós. Podemos levar de outra forma

mais tranquila, de forma a até fazer um comparativo. E que não seja, Deputado Sávio

Souza Cruz, essa proposta do Deputado Ivair Nogueira um lugar para enterrar nossas

instituições.  Espero  que  não.  A proposta  dele  é  bastante  interessante,  fala  em

decomposição, forma mais invocada, cheia de nove-horas; precisará de um caixão

um pouco diferente. Isso é importante aqui,  mas nos preocupamos. Como nossas

instituições  estão  morrendo,  e  estamos  contribuindo  para  isso,  espero  que  esse

projeto  não  seja  um  instrumento  para  enterrarmos,  nesta  Casa,  as  instituições,

porque é isso o que estamos fazendo. Estamos enterrando o Parlamento, o Ministério
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Público, o Judiciário, a imprensa, porque estamos todos submissos, omissos ao que

acontece em nosso Estado.

Essa votação do projeto em primeiro lugar seria de bom grado, até porque tivemos

discussões acaloradas hoje na parte da tarde, tivemos denúncias apresentadas por

alguns Deputados que esconderam, fizeram “lobby”, a fim de não votar o projeto para

atender  interesses  próprios.  São  Deputados  que  têm  patrimônio,  que  lidam  com

imóvel e fizeram um “lobby” contrário para não aprovar, para prejudicar os pequenos,

porque os grandes devem ser beneficiados. Não se pode mexer aqui com quem tem

dinheiro. E depois ficam fazendo demagogia, dizendo que precisamos criar impostos

para as grandes fortunas, mas quem tem fortuna não pode pagar nada. Quem deve

pagar para quem tem fortuna é a turma mais simples, as pessoas que têm imóveis de

até 500 mil reais. Espero que esse projeto, Deputado Ivair, não sirva para levarmos

as nossas instituições mineiras para um cemitério idealizado. Isso é bastante triste.

Falamos do Poder  Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal  de

Contas,  o  “faz de  conta”,  e,  além do mais,  da  Polícia Civil,  a  segurança pública.

Nossa segurança pública precisa encontrar um lugar para acabar de ser enterrada,

porque o governo está matando-a, assim como está matando a instituição Polícia

Civil e a instituição Polícia Militar. Aí talvez esse projeto do Deputado Ivair sirva de

parâmetro para discutirmos o sepultamento pré-anunciado das nossas instituições.

Volto  a  dizer,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz:  talvez  o  sepultamento  dessas

instituições passe por esta Casa, embora o Parlamento seja o lugar mais aberto da

sociedade, da comunidade, apesar da proibição da discussão de vários temas. Talvez

estejamos contribuindo para isso. Em vez de conseguirmos remédio para salvar as

nossas  instituições,  ministramos-lhes  remédios  para  matá-las.  Isso  esta  previsto

nesse projeto do governo, em que se solicita autorização para não se dar aumento. E

nós ainda batemos palmas, e alguns sindicatos ainda acham que estão ganhando e

que vai ser bom. Não vai ser bom. É um projeto que conhecemos, pois a proposta já

foi discutida e aprovada. Logicamente atendeu a apenas uma categoria, a do pessoal

da Secretaria de Fazenda, e chegou o momento em que tinham de devolver dinheiro.

Na crise de 2008 e 2009, a arrecadação diminuiu, e os funcionários que, por exemplo,

ganhavam  R$10.000,00,  tiveram  seus  salários  reduzidos  a  R$6.000,00  ou
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R$4,000,00, não me lembro bem. Todos ficaram apavorados porque acharam que a

economia  nunca  daria  problemas,  que  a  nossa  economia,  uma vez  estabilizada,

prosseguiria  seu  caminho.  Vemos  o  anúncio  do  próprio  Prof.  Anastasia,  nosso

Governador, preocupadíssimo com a situação financeira do mundo, com a situação

financeira do Estado de Minas Gerais, que está quebrado, está falido, embora não

gostem que usemos essa palavra. Nossa dívida passou para R$74.000.000.000,00, e

pagamos R$400.000.000,00 de juros por mês, o que é mais que o investimento na

área da saúde. Por tudo isso, Sr. Presidente, acho importante a inversão de pauta, de

forma que possamos discutir o projeto do cemitério, do Ivair, até para sabermos se

vamos enterrar as instituições lá ou se vamos enterrá-las aqui, nesta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* -  Farei  o balizamento do tempo, porque isso é

fundamental  para que consigamos concatenar  as ideias,  ordenar  o pensamento e

fazer  um  encaminhamento  tranquilo,  curto,  sucinto,  claro,  a  fim  de que  todos  os

Deputados  compreendam  a  importância  da  inversão  de  pauta  requerida  pelo

Deputado  Antônio  Júlio.  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.229/2011,  que  se  encontra  em  fase  de  discussão  em  1º  turno,  de  autoria  do

Deputado Ivair  Nogueira, dispõe sobre condições de sepultamento no Estado,  em

atendimento às diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – e dá

outras providências. É importante lembrarmos que a Comissão de Justiça concluiu

pela sua constitucionalidade e que a Comissão de Meio Ambiente, de cujas calorosas

discussões  participei  com  o  seu  Presidente  Deputado  Célio  Moreira  e  com  a

participação  valorosa  do  Deputado  Duarte  Bechir  e  da  Deputada  Luzia  Ferreira,

opinou  pela  aprovação  do  projeto,  não  em  sua  forma  original,  mas  na  forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. De lá seguiu o projeto à consideração da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1. Lembro que é o mesmo Substitutivo nº 1 apresentado e

aprovado na Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo Deputado Célio Moreira.

Esse projeto do Deputado Ivair Nogueira, como foi dito, já estava em discussão na

reunião ordinária desta tarde e foi  objeto de uma discussão profunda,  importante,
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definitiva, feita pelo Deputado Antônio Júlio, que mostrou o seu caráter inovador.

V. Exa., Deputado Dinis Pinheiro, por força regimental, foi obrigado a interromper o

palpitante pronunciamento do Deputado Antônio Júlio, porque, vencido o horário da

reunião  ordinária,  às  19h59min,  teve  de  proclamar  o  seu  término  e  convocar  as

reuniões  extraordinárias  subsequentes,  até  mesmo  esta  que  agora  ocorre.

Esperávamos  nós,  Sr.  Presidente,  que,  tão  logo  fosse  lida  a  ata  e  definidas  as

redações  finais,  ao  entrarmos  na  pauta  objetiva  e  específica  desta  reunião

extraordinária,  pudéssemos  retomar  do  ponto  onde  paramos.  Portanto,  que

retomemos a discussão desse importante Projeto de Lei nº 2.229/2011, do Deputado

Ivair Nogueira. Antes, porém, da apresentação do requerimento do Deputado Antônio

Júlio, o Deputado Neider Moreira apresentou outro, em que propôs não o Projeto de

Lei  nº  2.229/2011,  mas  sim  o  Projeto  de  Lei  2.571/2011,  que  também  está  em

discussão em 1º turno, do Prof. Antonio Augusto Anastasia, Governador do Estado, o

qual estabelece diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Além

disso, fixa data anual para a sua aplicação e dá outras providências. Esse projeto,

como só acontece com os de iniciativa do Executivo, tramita em regime de urgência.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua constitucionalidade, o que,

longe de ser uma exceção, caracteriza a regra,  porque jamais, nos últimos anos,

qualquer  projeto  de  iniciativa  do  Executivo,  em  especial,  mereceu  parecer  pela

inconstitucionalidade  na  douta  e  zelosa  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  da

Assembleia Legislativa.  Ela percebe que nenhum projeto do Executivo  padece do

vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Assim afirmou, para tranquilizar este

Plenário, que o projeto do Governador é constitucional, é legal e é jurídico. Então, o

projeto  foi  à  Comissão  de  Administração  Pública,  que  também  opinou  pela  sua

aprovação na forma do substitutivo que apresentou, que ganhou o nº 1, passando, a

partir de então, a ser designado como Substitutivo nº 1, que apresentou. Também não

chega  a  ser  surpresa,  Sr.  Presidente,  que  a  Comissão  de  Administração  Pública

tenha opinado pela  aprovação de um projeto do Executivo.  Desconheço qualquer

projeto do Executivo que tenha tido parecer diferente na Comissão de Administração

Pública,  que também,  sempre zelosa,  opinou pela  conveniência  e adequação e -
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quem sabe - até urgência de atender e aprovar o projeto de S. Exa., o Governador do

Estado. Foi, em sequência – e eu solicitei, mas parece que ainda não foi feito -, à

Comissão de “Seguança” Pública. Como não me consta a existência na Casa de uma

comissão  de  “seguança”  pública,  quero  acreditar  que  tenha  ido  à  Comissão  de

Segurança Pública.

E  ela,  por  seu  turno,  opinou  pela  aprovação  do  projeto  também  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que, relembrando, é aquele mesmo substitutivo que foi apresentado

e aprovado na Comissão de Administração Pública. De lá,  seguiu o projeto à não

menos  zelosa  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  que  também  opinou  pela

aprovação  do  projeto  de  autoria  do  Sr.  Governador,  o  que  mais  uma  vez,  Sr.

Presidente,  não caracteriza exceção nesta Casa. Não me recordo,  Sr.  Presidente,

nesses longos anos, sobretudo nos dos dois últimos governos, de qualquer projeto de

autoria  do  Executivo  que  não  tenha  tido  o  mesmo  parecer  da  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  que,  de  forma  cuidadosa,  comprovou  a  conveniência  da

aprovação do projeto de autoria do Sr. Governador. Sabemos, Sr. Presidente, que,

quando  o  projeto  diz  que fixará  uma data  anual  para  a  aplicação  dos  reajustes,

estará,  na  verdade,  fixando  uma  data  anual  para  negá-lo.  Explico:  o  projeto

condiciona os reajustes à existência de folga entre o que é gasto da receita líquida

corrente em relação ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o

Governador do Estado e a Secretária Renata Vilhena merecem deste Deputado todo

o crédito,  toda a credibilidade, toda a confiança, quero acreditar que, quando eles

afirmam que Minas já  está  além do limite  prudencial,  isso  é  verdade.  Em sendo

verdade, Sr. Presidente, ao aprovarmos a lei que hoje se pretende votar à frente do

projeto  de  lei  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  que  cuida  dos  cemitérios  -  e  com  a

preocupação  do  Deputado  Antônio  Júlio  se  lá  serão  enterradas  as  instituições

democráticas, em Minas Gerais -, estamos, na verdade, apressando-nos a dar um

instrumento  legal  ao  Governador  para  que  ele  negue  o  reajuste  aos  servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

Isso é gravíssimo, e nos solidarizamos com a sofrida classe dos servidores, com

aqueles que, até em desespero, vêm a esta Casa querendo a aprovação do projeto,

porque não podem abrir  mão de míseros  5% que estão contidos nesse reajuste.
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Queríamos separar o projeto. Votaríamos o reajuste de 5%, mas não o garrote que se

impõe, nesse grave momento da vida mineira, aos vencimentos dos servidores. Estes

ficarão  congelados,  ficarão  paralisados,  ficarão,  mais  uma  vez,  submetendo  os

servidores à constrangedora posição de quase pedinte, embora trabalhadores, pois

não será possível conceder reajustes, e isto será por força de lei. Estaremos aqui

vedando, de forma legal, que o governo do Estado conceda reajustes. Portanto, se

não foi possível que colocássemos em primeiro lugar, nesta reunião extraordinária, a

apreciação do Projeto nº 2.229/2011, que seria o mais adequado, uma vez que já

discutíamos, Deputado Dalmo, o palpitante assunto dos cemitérios, que, pelo menos,

aprovemos o requerimento do Deputado Antônio Júlio. Dessa forma, poderemos, pelo

menos em segundo lugar, retomar essa palpitante discussão sobre os condicionantes

que o Conama impõe às diretrizes para que os sepultamentos no Estado se deem em

condições  ambientalmente  mais  adequadas.  Assim,  encaminho favoravelmente ao

pedido do Deputado Antônio Júlio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Bosco.

O  Deputado  Bosco  -  Sr.  Presidente,  de  forma  breve,  quero  me  manifestar,

concordando  plenamente  com  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  sobre  suas

colocações  feitas,  há  algum  tempo,  no  Plenário.  Trabalhamos  neste  Parlamento

mineiro e nos cabe ouvir muitas coisas, mesmo não concordando com elas, mas,

acima de tudo, respeitando os companheiros. Isso é legal e democrático, mas quero,

Sr. Presidente, lamentar profundamente as lacunas e os erros existentes em nosso

Regimento  Interno.  Essas  lacunas  permitem  discursos  repetitivos  que  são

improdutivos,  atrasam e causam prejuízo  muito  grande às  discussões e votações

neste Plenário. Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas, estamos há mais de 1

hora discutindo requerimentos para alteração de pauta. Isso é lamentável. Nessa 1

hora, enquanto estamos discutindo alteração de pauta, poderíamos ter discutido e

votado dois,  três, quatro projetos.  Portanto, quero manifestar-me a respeito dessa

situação.  Por  outro  lado,  Sr.  Presidente,  cumprimento-o  pela  sua  atitude,  que

determinou que seja instituída uma comissão especial para estudar a modificação e o

melhoramento  do  nosso  Regimento  Interno  para  o  próximo  ano.  Não  podemos

permitir  que  a  Assembleia  Legislativa,  em  uma noite  como esta  e  as  anteriores,
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repleta  de  parlamentares,  não  seja  produtiva  à  altura  do  que  precisa  ser,

principalmente  à  altura  do  que  os  mineiros  precisam.  Há  plateia  e  pessoas

aguardando a apreciação de projetos importantes, mas estamos em uma repetição

dos  mesmos  assuntos.  Precisamos  realmente  rever  essa  questão  do  Regimento

Interno.  Quero  aproveitar  para  falar  de  algo  positivo  e  cumprimentar  o  nosso

Governador Anastasia e a Secretária Ana Lúcia Gazzola pelo resultado do Proalfa de

2011. Tivemos um aumento significativo nos percentuais deste ano. No ano passado,

obtivemos  86,2%,  e  neste  ano  o  resultado  foi  de  88,9% na  avaliação  do  nosso

alunado do ensino fundamental. Ficam, pois, os nossos cumprimentos à Secretária

Ana Lúcia Gazzola, aos professores, aos Diretores, aos Superintendentes das nossas

regionais. Isso demonstra claramente que Minas está no rumo certo na educação,

avançando e sendo referência para o País. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilberto

Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, é óbvio que a Oposição faz jus a seu

papel,  e logicamente o Regimento Interno lhe dá esse direito.  Então ela aproveita

para fazer que a Casa possa atender algumas necessidades relativas aos projetos

dos Deputados.  A preocupação do nosso colega Bosco de que a Casa ande é a

mesma preocupação nossa em relação à votação tempos atrás, em que Deputados

ausentes tiveram sua votação computada no painel. Essa preocupação devemos ter.

Não  basta  analisar  o  Regimento  Interno,  mas  determinados  comportamentos  de

Deputados nesta Casa. Além do mais, solidarizando-me com o colega Sávio Souza

Cruz, cujas palavras foram tidas como impróprias, não sei o que é mais impróprio, se

uma palavra ou se alterar uma votação. Não sei o que é mais impróprio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vou fazer a defesa. Tinha levantado

uma questão de ordem anteriormente em relação a esse projeto do Deputado Ivair

Nogueira,  que já  estava  em  fase de discussão.  Deputado  Alencar,  vou  pegar  os

óculos, porque a idade vai chegando. O Deputado Alencar não fica velho, mas cada

vez mais sábio. Com relação ao Projeto de Lei nº 2.229/2011, havia proposto - até
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para ser consenso, e creio que teríamos ganho tempo - que fosse votado em primeiro

lugar, e em seguida o Projeto de Lei nº 2.571/2011. Mas foi definido que o Projeto de

Lei nº 2.571/2011, que trata da política remuneratória, será votado em primeiro lugar.

Eu já tive oportunidade de aqui dispor sobre o avanço que alcançamos ao conseguir

que a Lei de Responsabilidade Fiscal não fosse exagerada para a piora do servidor

público. Mas também aproveitei para fazer, durante a defesa disso, algumas críticas

que considero construtivas, em especial à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de Educação, que, segundo meu entendimento, não estão tendo um comportamento

democrático no relacionamento com os servidores públicos, o que tornou este ano

muito difícil,  inclusive no andamento da Assembleia Legislativa, já que os embates

foram muito grandes.

A Assembleia  Legislativa foi  palco de diversas manifestações dos servidores da

saúde  pública.  Em  primeiro  lugar,  da  Asthemg,  que  esteve  em  greve.  Eu  e  o

Deputado  Adelmo  estivemos  nos  hospitais  acompanhando  a  peregrinação  da

Asthemg  para  demonstrar  que  o  Estado,  na  área  de  saúde,  é  muito  ruim.

Denunciamos  que  o  governo  implementou  os  12%  da  saúde  e  que  isso  estava

afetando os hospitais públicos. Levamos para a população mineira o conhecimento

da situação caótica da saúde pública em Minas. Depois, foram 70 dias de greve da

Polícia Civil, através do Sindpol. Foi prometida uma nova lei orgânica para a Polícia

Civil, que também não chegou. Houve mobilizações dos sindicatos, que conseguiram,

com muito sacrifício, a promessa de 5% de reajuste agora e mais 5% no ano que

vem. Mas isso depende da aprovação desse projeto e já se quer atrelar a uma lei de

isenção fiscal  mais  rígida  para  poder  arrochar  no  ano  que vem.  Como gosta  de

arrocho a Secretária Renata Vilhena! E, finalmente, ocorreu a greve do pessoal da

saúde, depois de 112 dias de greve do pessoal da educação, em que a Secretária

Ana Lúcia Gazzola não conseguiu, por mais que tentasse e quisesse ajudar, resolver

a greve. E ao que tudo indica, ela voltará.

Agora  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  solicita  que  o  Projeto  nº  2.229/2011,  do

Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre condições de sepultamento no Estado, em

atendimento ao Conama, e dá outras providências, seja votado logo após o projeto

que acabo de me referir, que é o de nº 2.571, dos servidores públicos. Esse projeto
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está sendo discutido para ser votado em segundo lugar, o que considero justo, já que

está em fase de discussão.  É mais justo que entre agora nesse procedimento,  e

possa ser concluído no dia de hoje. O Deputado Ivair Nogueira faz muita questão de

uma discussão, como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, empolgante, que aqui vem

sendo feita, porque é um projeto importante. Quero dizer discussão palpitante, já que

é preciso ter muito cuidado com as palavras, Deputado; é palpitante não no sentido

de se darem palpites, mas no sentido de palpitar. É fundamental que esse projeto

tenha  uma  boa  conclusão.  Ele  foi  considerado  constitucional  pela  Comissão  de

Justiça  e,  depois,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  opinou  pela  sua  aprovação  e

apresentou um substitutivo, e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

também  opinou  pela  mesmo  substitutivo  apresentado  pela  Comissão  de  Meio

Ambiente. Assim, parece ser um projeto bastante costurado, então penso que a sua

votação será  unânime,  e  o  Deputado Ivair  Nogueira  consiguirá  a  sua aprovação.

Solicito aos Deputados que aprovem esse requerimento, porque a sua aceitação teria

sido até mais econômica, do ponto de vista de realizarmos uma discussão menos

acalorada. Faço dessas palavras um apelo para aprovarmos o requerimento. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Antônio Júlio.

Declarações de Voto

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  votei  favoravelmente  ao
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requerimento,  não  de  minha  autoria,  Deputado  Rogério  Correia.  Encaminhei

favoravelmente,  mas,  retificando,  é  um  requerimento  da  mais  alta  relevância,

apresentado pelo Líder  da Bancada do PMDB na Assembleia,  o ilustre Deputado

Antônio Júlio. O que pretendeu e acabou conseguindo com o requerimento? Que na

sequência  do  Projeto  nº  2.571/2011,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  Prof.

Antonio Augusto Anastasia, o projeto que ficou em primeiro lugar  na pauta,  como

resultado da aprovação neste Plenário de requerimento com esse objetivo de autoria

do também ilustre Deputado Neider Moreira, em razão disso, o Projeto nº 2.571/2011

de certa maneira fura a fila para ser apreciado em primeiro lugar.  Como está em

discussão,  evidentemente  ele  ensejará  a  possibilidade  de  que  vários  Deputados

possam discuti-lo,  não na profundidade que ele mereceria,  porque, como está em

regime de urgência, todos os prazos são reduzidos à metade. Então, cada Deputado

que pretenda discuti-lo  terá  apenas  meia hora  para  fazê-lo.  Se não tivesse esse

odioso  regime  de  urgência,  cada  Deputado  poderia  despender  uma  hora  para

apresentar seus importantes argumentos em favor ou contra os vários dispositivos,

que, inclusive, solicitei fossem destacados e apreciados em separado. Dessa forma

poderemos  encaminhar  cada  dispositivo  destacado,  cada  artigo,  para  que  a

Assembleia Legislativa possa retomar sua capacidade de legislar em profundidade.

Assim, a Assembleia poderá de fato atestar que tanto a Comissão de Constituição e

Justiça  estava  absolutamente  correta  quando,  mais  uma  vez,  apontou  a

constitucionalidade, legalidade e juridicidade de projeto de autoria do Executivo, como

também a Comissão de Fiscalização Financeira, que, como faz em todos os projetos

do Executivo, opinou pela sua aprovação. Poderíamos discutir em Plenário todas as

considerações que foram discutidas na Comissão de Fiscalização Financeira e que

levaram à importante conclusão de que o Projeto nº 2.571 merecia chegar aqui, como

de fato chegou, com parecer favorável dessa tão zelosa e operosa Comissão desta

Casa. Além disso, a Comissão de Administração Pública, também como faz em todos

os projetos  do Poder Executivo,  opinou pela aprovação deste projeto.  Poderemos

aqui,  mais uma vez,  nos debruçarmos sobre cada artigo, principalmente daqueles

destacados, para atestarmos ao povo mineiro a correção e o acerto da Comissão de

Administração Pública, que fez com que esse projeto chegasse ao Plenário com seu
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parecer favorável. Precisamos levar em consideração - e quem sabe conseguiríamos,

em favor dos servidores públicos do Estado - a separação entre o reajuste tímido que

ele contém, na faixa de 5%, e o mecanismo perverso que foi introduzido. Como já tive

oportunidade de explicar, isso não forçará reajustes, mas sim que eles não sejam

concedidos. A vinculação que se impôs, a condição que se impôs foi a de que os

reajustes  ocorram  só  se  o  Estado  não  alcançar  o  limite  prudencial  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal.  Isso  serve,  sobretudo,  se  consideramos  que  já  existem

reajustes aprovados em lei para serem concedidos “a posteriori”, durante o correr do

próximo  ano.  Isso  será  um  impeditivo  para  que ocorram  os  reajustes  das  outras

categorias,  o  que  fará  com  que  o  servidor  público  estadual  se  submeta  a  um

permanente estado de penúria. Por essas razões, é fundamental que nós, logo na

sequência  dessas  acaloradas  discussões  do  Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011,  que

iniciaremos, possamos, nos termos do requerimento do Deputado Antônio Júlio, que

acabou de ser aprovado, discutir o Projeto nº 2.229/2011, do Deputado Ivair Nogueira,

que, como já foi dito, trata de normas para sepultamento em Minas Gerais, as quais

atendem às diretrizes do Conama. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero alto e bom som, por favor.

E, Sr. Presidente, gostaria que somente após o início da minha fala fosse iniciada a

contagem  de  tempo  pelo  cronômetro.  Sr.  Presidente,  aprendi  que,  quando  não

podemos organizar uma festa, devemos participar dela. Todos querem votar. Gostaria

de dizer que votei favoravelmente ao requerimento e direi o motivo aos senhores e às

senhoras. O requerimento é importante. Estou votando porque disputei a eleição com

1.095  candidatos  e  fui  o  30º  Deputado  mais  votado  em  Minas  Gerais.  Tenho  o

privilégio de estar aqui, hoje, na Assembleia Legislativa, depois de 16 anos, no meu

5º mandato consecutivo.  Há 16 anos acompanho o que acontece aqui,  hoje.  Em

todos os finais de legislatura acontece isso na hora de votarmos. A Oposição faz o

seu papel. Já vi, neste Plenário, o PSDB fazer a mesma coisa; já vi o PT fazer a

mesma coisa; já vi Deputados que defendem seus interesses na hora de votar. Por

exemplo, poderia estar fazendo isso, Sr. Presidente, porque sou autor de um projeto

que estabelece  que o IPVA começará a  ser  pago a  partir  de  março,  mas não o

colocaram em votação. Então, eu poderia estar obstruindo também. Vejo o Deputado
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Sávio Souza Cruz fazer obstrução e quero lembrar que, enquanto não esteve nesta

Casa - as urnas não o fizeram voltar para cá, ele ficou dois anos fora daqui -, ele

assistia à TV Assembleia e falava: “Meu Deus, por que não me deu a oportunidade de

estar lá?” Nós aqui, Srs. Deputados, somos privilegiados. Todo mundo foi às urnas,

então estamos aqui é para trabalhar. Se tivermos que ficar aqui até 2 horas, 3 horas

da manhã, ficaremos. Quantos nos acompanham agora,  pela TV Assembleia, que

criei há 16 anos, Sr. Presidente? Tenho certeza de que, neste momento, há alguém

assentado no sofá de sua casa, pensando: “O Deputado Alencar da Silveira Jr. está

falando, mas como eu queria estar lá hoje, reclamando que o Regimento não me

deixa votar! Como eu queria estar discutindo os problemas de Minas Gerais!” Então,

temos que estar aqui, hoje, com disposição, ouvir a Oposição falar, e vai falar até às 2

horas, 3 horas da manhã. Vamos dormir até às 8 horas e, amanhã, voltar para cá e

trabalhar. Estamos no final de uma sessão legislativa, vamos votar o Orçamento - e

espero que seja cumprido no ano que vem, para fazer benfeitorias em Minas Gerais.

A quem não quer passar por isso, dou um recado: daqui  a três anos -  já passou

quanto tempo do mandato que iniciamos? - haverá eleição novamente, e é só não se

candidatar. Se se candidatou, meu filho, quem aluga não se assenta na hora que

quer. Vamos ser bem claros e populares: se estamos aqui hoje, é porque optamos por

isso. Há 25 anos resolvi ser candidato a Vereador em Belo Horizonte, para ajudar,

para  fazer,  para  mostrar  o  que  podia  ser  feito.  Fui  eleito  o  mais  novo  Vereador

daquela legislatura e, de lá para cá, venho trabalhando. Comecei com 3.014 votos, e

foram quase 70 mil nas últimas eleições. Vimos crescendo a cada eleição. Eu e o

Deputado Durval Ângelo chegamos aqui com 15.293 votos, Sr. Presidente, V. Exa. se

lembra disso. Em quatro anos tive o maior crescimento, ao lado do Deputado Durval

Ângelo, que esta Casa já viu: passei de 15 mil para 43 mil votos. Isso é trabalho.

Então  do  que  estamos  reclamando?  Deixa  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  falar,

Presidente, deixa o pessoal do PT falar, deixa o Deputado Rogério Correia falar. Aqui

é um parlamento, então vamos “parlar”,  vamos falar,  vamos mostrar,  vamos fazer

oposição, mas vamos, acima de tudo, lembrar que, se estamos aqui agora, é porque

quisemos.  Escolhemos,  e o povo nos escolheu.  Meu Líder  do  Governo,  pode ter

certeza de que V. Exa. fez um belíssimo trabalho como Líder. E às 2h30min, Sras. e
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Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, temos a reunião da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. São 21h44min, está faltando pouco. Daqui a

pouco chegaremos às 2h30.

É essa, Sr. Presidente, a minha declaração, para lembrar que estamos aqui porque

queremos.  Quem  não  quiser  ficar  aqui,  amanhã  faça  igual  à  Gêra  Ornelas,  da

Câmara de Belo Horizonte, que renunciou; juntou a viola, meu filho, e voltou para o

interior. Mas quem é da Capital fica na Capital mesmo. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Neider Moreira - Na verdade, quero só fazer uma ponderação. Há duas

semanas aproximadamente, formulei desse microfone uma questão de ordem. E aqui

não vai nenhuma reclamação pelo regime de obstrução, muito antes pelo contrário,

acho-o  absolutamente  legítimo  e  parte  do  processo  democrático.  Gostaria  que

houvesse uma análise crítica sobre a interpretação no que diz respeito à declaração

de voto sobre a votação de um requerimento incidental. Ou seja, um requerimento

que deseja apenas fazer ou não uma inversão de pauta e deixa de ter validade ao

final da reunião, onde não há análise de mérito. A declaração de voto deve acontecer

quando há mérito a ser discutido e não em uma situação como essa. Espero que a

Mesa faça um estudo aprofundado dessa questão, pois diferentemente da discussão

de um projeto, um encaminhamento, uma declaração de voto, estamos, nesse caso,

votando simplesmente um requerimento incidental, que deixa de ter validade ao final

da reunião. Simplesmente, ele inverterá a ordem de votação de projetos, sem haver

qualquer mérito a ser discutido.

O Sr. Presidente - A Mesa promoverá a devida avaliação a respeito da questão de

ordem formulada por V. Exa.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.571/2011, do Governador do Estado,

que estabelece diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, fixa

data  anual  para  sua  aplicação  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Justiça

conclui  pela  constitucionalidade do projeto.  A Comissão de  Administração Pública

opina  pela  aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1,  que apresenta.  A

Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do
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Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que

apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado João

Vítor  Xavier.  Na  sua ausência,  o  Deputado  Délio  Malheiros.  Na  sua ausência,  o

Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  não  usarei  todo  o  tempo,  mas  vou  discutir  a  matéria,  porque  é

extremamente complexa e a acompanhamos há algum tempo. Iniciamos um processo

de obstrução ao Projeto de Lei nº 2.571/2011, que estabelece diretrizes e parâmetros

para  a  política  remuneratória  dos  servidores  públicos  da  administração  direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo. É exatamente essa emenda do projeto

que passamos a arguir desde o seu início, de seu nascedouro. Chamo atenção do

ilustre colega Deputado Sebastião Costa, que foi relator dessa matéria na Comissão

de Constituição e Justiça. Naquele momento, quando o projeto seria votado, pedi que

se suspendesse a reunião para que houvesse entendimento. Sr. Presidente, fizemos

uma  abordagem  do  ponto  de  vista  constitucional.  Infelizmente,  assusta-me  ver

Deputados votarem determinadas matérias, ainda que sejam alertados sobre serem

inconstitucionais.  O  Deputado  permanece  na  mesma  posição  e  não  arreda  uma

vírgula da orientação que o governo deu, para que ele assumisse.

Esse projeto tem o objetivo de estabelecer uma política remuneratória a servidores

públicos, mas, como diz uma das maiores administrativistas do País, a famosa Maria

Sylvia Zanella di Pietro, os militares, até a Emenda Constitucional nº 18, de 1988,

eram considerados servidores públicos, conforme o art. 42 da Constituição, inserido

em sessão denominada “Dos servidores públicos militares”. A partir dessa emenda,

ficaram excluídos da categoria,  só lhes sendo aplicadas as normas referentes aos

servidores  públicos  quando  houvesse  previsão  expressa  nesse  sentido,  como  a

contida no art. 142, § 3º, inciso VIII. Esse dispositivo manda aplicar aos militares das

Forças Armadas,  das Polícias  Militares  e dos  Corpos de  Bombeiros  Militares  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios os incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e

XXV do art. 7º, que trata dos direitos trabalhistas da Constituição da República, e os

incisos XI, XIII, XIV e XV do art. 17. É muito importante notar que o inciso X, do art.
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37, da Constituição da República, que trata da fixação e revisão da remuneração dos

servidores, não se aplica aos militares por força do que dispõe expressamente o texto

constitucional no art. 142, § 3º, inciso VII. Por outro lado, esse mesmo texto deixa

claro que os militares, tanto federais quanto estaduais, terão sua remuneração fixada

por lei própria, no art. 142, § 3º, inciso X, do dispositivo mencionado.

Portanto,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  fizemos  esse  alerta  não  porque

represento esse segmento, mas porque a Constituição foi muito clara. Esse parecer

que temos em mãos é também da Consultoria desta Casa. Discutindo hoje com o Sr.

Danilo de Castro, Secretário de Governo, fizemos o último apelo, por volta das 14

horas, quando lá estivemos. Abordamos o Secretário e dissemos: “A Assembleia e o

governo estão caminhando para aprovação de um projeto inconstitucional”.  Ele foi

claro: “Não é a minha vontade.  Não fui eu quem quis que esse projeto estivesse

junto”.  Mas  pasmem,  senhoras  e  senhores:  fizemos  essa  abordagem;  os  ilustres

relatores  das  Comissões  de Constituição  e  Justiça,  de  Administração  Pública,  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Segurança Pública, cujo relator foi  o

Deputado Cássio Soares, foram alertados. Alertei todas as Comissões e disse: “Srs.

Deputados, senhores relatores, os policiais e Bombeiros Militares não podem estar

juntos nessa mesma matéria. Não é porque sou defensor desses servidores nesta

Casa, mas é porque o constituinte, o Congresso Nacional, quando elaborou o projeto,

apartou-os, separou-os” - isso foi muito claro. Ainda durante as discussões... Se a

assessoria  da  Mesa  estiver  me  ouvindo,  gostaria  que  me  fornecesse  uma

Constituição da República.

Ilustre  Deputado  Adelmo  Carneiro,  fizemos  uma  reunião  na  Presidência,  e  o

Deputado Gustavo Valadares me fez um questionamento com que fiquei um pouco

preocupado, até porque ele é advogado, opera o direito e é um Deputado atento:

“Deputado, com previsão em lei expressa”. Aqui, Srs. Deputados, a nossa Consultoria

sanou essa dúvida de forma muito pertinente e tranquila.

A Carta de 1988, que foi emendada com a Emenda nº 18, de 1998, em seu art. 142,

§  3º,  X,  traz  o  seguinte  dispositivo:  “A lei  disporá  sobre  o  ingresso  nas  Forças

Armadas  [leia-se  polícias  militares  e  também  corpos  de  bombeiros  militares],  os

limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a
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inatividade,  os  direitos,  os  deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras

situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades,

inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Ilustre Deputado Doutor Viana, onde estão os militares estaduais? No art. 42, § 1º,

assim descrito no texto constitucional: “Os membros das Polícias Militares e Corpos

de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,

são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

O Deputado Gustavo Valadares me pediu para olhar o § 1º, que diz: “Aplicam-se

aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser

fixado em lei,  as  disposições do  art.  14,  § 8º  [direitos  políticos],  do  art.  40,  § 9º

[previdência]; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre

as  matérias  do  art.  142,  §  3º,  inciso  X”.  Ou  seja,  até  a  remuneração,  a  política

remuneratória.

Eu  disse  ao  governo  que  poderiam  fazer  o  projeto  idêntico  ao  dos  servidores

públicos civis,  mas um específico para policiais  e Bombeiros Militares, porque,  se

não, rasgaríamos a Constituição da República.

Então,  Deputado  Gustavo Valadares,  a  Consultoria  sanou  essa dúvida,  porque,

quando o legislador federal disse que era separado - e essa lei expressa, conforme V.

Exa. argumentou -, precisa estar especificado. Observem o que a nossa Consultoria

elaborou: (- Lê:) “A primeira observação que se faz é que os militares, à luz do Texto

Constitucional, representam uma categoria de agentes públicos que não se confunde

com a categoria dos servidores públicos sob o regime estatutário ou celetista. No

Capítulo VII  do Título III  da Constituição da República, os servidores públicos são

tratados na Seção II, e os militares, na Seção III” - e aí vem a descrição. Mais adiante:

(- Lê:) “Mais à frente, o art. 142, que trata de modo direto dos militares das Forças

Armadas, completa o quadro normativo que regula a situação funcional de todos os

servidores militares, sejam eles federais ou estaduais, mesmo porque, conforme se

percebe na redação do § 1º do art. 42, acima transcrito, aplicam-se aos militares dos

Estados as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 142, notadamente o inciso X, que trata,

entre  outras  coisas,  de  remuneração”.  Ou  seja,  o  legislador  federal  não  colocou

expressamente o inciso X. Quais incisos ele colocou que se aplicam aos militares do
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art. 37 da Constituição da República? Ele disse que se aplicam os incisos XI, XIII, XIV

e XV do art. 37, ou seja, a política remuneratória de militares também é apartada.

Ilustres  Deputadas  e  Deputados,  estamos  chamando  a  atenção  porque  venho

obstruindo essa matéria desde o momento em que ela chegou. Sei que há matérias

importantes aqui para serem votadas.

Há matérias importantes a serem votadas. Há o reajuste de 5% para as demais

categorias de servidores, retroativo a 1º de outubro, e mais 5% para o dia 1º de abril

do ano que vem.

Há uma emenda, fruto de luta importante, que também defendo, que trata de uma

equiparação  salarial  entre  os  Soldados  da  Polícia  Militar,  os  Bombeiros  e  os

Investigadores  de  Polícia,  porque,  dessa  forma,  as  categorias  da  defesa  social

trabalham  numa  sintonia  e  num  equilíbrio  perfeito.  Há  um  conteúdo  importante,

motivo  pelo  qual  alertamos  esta  Casa,  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Adelmo

Carneiro Leão,  a Deputada Maria  Tereza Lara de que é inconstitucional.  A nossa

Consultoria deixou isso muito claro. Se o legislador quisesse, teria inserido o inciso X,

mas ele o pulou. Por quê? Para estar de forma apartada. Não é garantir privilégios

para  nenhum deles  e  tão  somente  porque  se disse:  não é  mais  servidor  público

militar, é militar. Alertei o Deputado Sebastião Costa e o Deputado Cássio Soares,

como relator.

Fui autor de um projeto de lei complementar que foi transformado na lei de assédio

moral. Com muito custo, consegui convencer o Deputado Lafayette de Andrada para

colocar  uma  emenda  aplicando  no  que  coubesse  aos  militares.  O  artigo  que

aprovamos  contemplava  os  militares  no  projeto  de  assédio  moral;  portanto,  ali

estavam servidores civis e militares do nosso Estado. Aqui temos o texto: “Parecer

sobre  o  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  Complementar  nº  123.  Relatório:  O

Governador do Estado, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 90, inciso

VIII, da Constituição do Estado, opôs Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar

nº 123, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral no âmbito da

administração pública estadual”. Para não ficar cansativo, vamos ao trecho que nos

interessa. Pasme, Deputado Adelmo, e vejam o que disse o Governador: “sobre o

tratamento homogêneo a servidores civis e militares, cabe manter o veto tanto porque
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a Constituição da República, ao separá-los em regimes jurídicos diversos, proíbe que

a lei os iguale (...)” Proíbe que servidores civis e militares estejam na mesma lei. São

as  razões  do  veto.  E  ainda  segue  S.  Exa.:  “(...)  quanto  porque  seria

administrativamente contraditório assumir que categorias submetidas à organização,

à  hierarquia,  à  disciplina,  a  direitos,  prerrogativas,  obrigações  e  proibições  tão

diferentes  pudessem  ser  equiparadas  em  tema  tão  caro  ao  funcionamento  da

administração como o assédio moral.  É acertado, pois,  o argumento desenvolvido

pelo  Governador  do  Estado,  segundo o qual  o regime castrense está  a reclamar

disciplina específica que se amolde às expressões disciplinares e penais em vigor.

Verifica-se nessa análise que, apesar da preocupação parlamentar sobre casos de

assédio moral que possam ocorrer na administração pública, os dispositivos vetados

o foram  acertadamente,  seja  porque  trariam prejuízo  para  o serviço  público,  seja

porque,  de  fato,  não  ampliam  o  alcance  da  norma.  Cumpre  assim  opinar  pela

manutenção do veto”. Li as razões do veto na Comissão de Constituição e Justiça –

CCJ - e fui completamente ignorado. Li a Constituição, mostrando aos Deputados a

realidade.  Quando fui  diplomado  Deputado,  no  dia  14/12/98,  essa  emenda  já  se

encontrava no Texto Constitucional.

Se  V.  Exa.  manusear  a  Constituição  Estadual,  verificará  isso.  São  capítulos

apartados. É muito triste, Deputado Adelmo, explicar isso na Comissão, mostrar as

razões  do  veto,  mostrar  que  todo  o  mundo  está  errado,  e  o  Deputado  continua

votando. Isso é impressionante.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,

primeiro, gostaria de pedir desculpas a V. Exa. por interrompê-lo com este pedido de

aparte,  que  não  é  usual  na  discussão das  proposições.  Mas  não  me contive  ao

assistir a essa verdadeira aula com que V. Exa. nos brinda, mostrando, sem entrar no

mérito do projeto, a sua inconstitucionalidade gritante. V. Exa. traz à luz uma questão

que tem sido objeto de considerações reiteradas deste Deputado: a impermeabilidade

dos  Deputados  ao  argumento,  à  razão,  à  lei  e  até  à  Constituição.  Quando  os

Deputados se dispõem a votar tudo que o Executivo manda sem questionar, sem

analisar a legalidade, a constitucionalidade e a juridicidade, esta Casa se apequena,

se  diminui,  se  desvaloriza,  se  banaliza  perante  a  opinião  pública.  A ação  deste
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Deputado tem sido reiterada, para que os Deputados mudem a sua postura, que se

revistam da sua função de legisladores e o façam, claro, olhando a sua condição de

governista  ou  oposicionista,  mas  lembrando,  sobretudo,  que  estamos  aqui

representando  o  povo  de  Minas  e  juramos,  quando  tomamos  posse,  cumprir  a

Constituição  e  as  leis.  Portanto,  lembrar  o  juramento  que  proferimos  seria  muito

conveniente aos Deputados na hora de trazer as suas considerações. Justamente por

estar  sendo brindado com a intervenção de V.  Exa.  nessa brilhante discussão do

Projeto de Lei nº 2.571, ao pedir este aparte, a minha intenção, além de brindar V.

Exa., de congratular-me com a sua iniciativa, sua luta e sua coragem, que conheço

há  tantos  anos  como  colega  de  Casa  Legislativa,  era  também  solicitar,  com  a

permissão de V. Exa., ao nosso Presidente Dinis Pinheiro a recomposição do nosso

quórum, que estava muito baixo. Como todos os Deputados serão levados a votar

essa importante  matéria,  considerava que era indispensável  que todos pudessem

ouvir a discussão que V. Exa. traz à consideração da Casa, porque, quem sabe, ao

ouvi-lo, os Deputados tomariam uma certa responsabilidade, se disporiam a cumprir o

juramento  que  fizeram  e  se  convenceriam  de  que,  senão  pelo  mérito,  pela

constitucionalidade o Projeto de Lei nº 2.571 não pode prosperar da forma como foi

trazido a esta Casa. Era isso que queria expor.

Quero  terminar  como  comecei,  cumprimentando  V.  Exa.,  desculpando-me  pelo

intempestivo pedido de aparte nessa sua brilhante discussão e, quem sabe, apelando

ao Presidente para que faça com que os outros Deputados pelo menos assistam ao

fecho de suas considerações, porque são da mais alta relevância. Cumprimento V.

Exa. pelas informações, análises e pela lucidez de sua fala. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues -  Agradeço a V.  Exa.  O alerta que fazemos é

porque  também  sou  Deputado  da  base  de  governo.  Mas  isso  não  significa  que

preciso  ou  que  deva  votar  um  projeto  se  ele  for  inconstitucional.  Essa

inconstitucionalidade salta aos olhos quando você é alertado. Quando o Deputado

Sebastião  Costa,  relator  da  matéria,  suspendeu  a  reunião  na  Comissão  de

Constituição e Justiça e eu pude esclarecer a ele, pensei que ele iria mudar o parecer

dele. Mas não mudou. Então, estou fazendo este alerta, porque o Deputado está na

Comissão  de  Administração  Pública,  Deputado  Adelmo,  ou  na  de  Fiscalização
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Financeira  ou  de  Segurança  Pública  e  diz  que  já  passou  na  Comissão  de

Constituição  e  Justiça.  Mas  passou  apesar  de  inconstitucional.  Talvez,  Deputado

Adelmo, alguns Deputados tenham esquecido. Não vou dizer que não saibam, porque

assim a minha afirmativa, a minha exposição pode ficar meio pesada.

Mas  é  bom  lembrar  que  há  determinados  controles  de  constitucionalidade.  O

primeiro  a  ser  feito,  em  uma  casa  legislativa,  é  a  CCJ,  que  exerce  o  controle

preventivo. Imaginem uma matéria dessa envergadura! Colocamos os militares aqui

na  marra,  em  desobediência  ao  texto  da  Constituição.  Portanto,  isso  é  algo

extremamente grave.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Pedi aparte, Deputado Sargento

Rodrigues, para juntar a minha palavra à do Deputado Sávio Souza Cruz e também

para parabenizá-lo. Às vezes, vemos aqui um pouco de intolerância. O pessoal fica

preocupado com obstrução, mas é nesse tempo que também nasce a reflexão. É

bom que ela seja repetida muitas vezes. Já disse alguém que uma mentira repetida

muitas vezes torna-se verdade. Fico imaginando quantas vezes devemos repetir a

verdade,  nesta  Casa,  para  que  ela  se  consolide  no  coração,  na  mente  e  no

compromisso dos Deputados!

Então, V. Exa., com essa reflexão sobre o projeto, mostra quanto ainda estamos

afastados do compromisso de fazer da Constituição a diretriz que nos conduz, que

nos  dá referência.  Nenhum governo pode ser  maior  que a  Constituição.  Nenhum

governo pode substituí-la. As nossas convicções particulares não podem afrontá-la.

Estamos aqui para defendê-la. Logicamente há questões constitucionais, há vácuos

constitucionais  que  precisam  ser  preenchidos  com  orientações  adequadas,  para

melhorarmos  cada  vez  mais  a  nossa  estrutura  e  podermos  conduzir  o  processo

civilizatório  da  organização  da  sociedade.  Mas,  infelizmente,  estamos  vendo  o

contrário: o que está consolidado, o que está claro como a luz do Sol, infelizmente,

está  sendo desrespeitado.  Nesse  caso,  acho  muito  positivo  que esta  Assembleia

Legislativa se empenhe em repetir, obstruir e insistir em fazer valer a Constituição.

Existe outra questão: estamos diante dos chamados sofismas, algumas verdades

para  sustentar  mentiras.  Não  pode  ser  assim.  Vamos  construir  a  verdade  clara,

objetiva,  limpa,  não  contaminada  por  interesses,  por  cegueiras.  Cegueira  mata;
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cegueira nos afasta da democracia. Assim sendo, venho parabenizá-lo e dizer que

essa é a luta que devemos empreender, pois  não podemos sair  da trincheira, do

campo  de  batalha.  Devemos  fazer  valer  a  nossa  Constituição,  porque,  assim,

continuaremos a seguir na construção do Estado Democrático. Parabéns, Deputado

Sargento Rodrigues!  É um prazer poder participar deste momento de reflexão tão

importante. Se, muitas vezes, o discurso se repetiu, valeu a pena ficarmos até agora

para fazer tão importante reflexão sobre a nossa Constituição.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa., que sabe do respeito que

este  parlamentar  lhe  deve,  pelo  seu  trabalho,  pela  sua  seriedade  e  pelas  suas

posições firmes, que muitas vezes contrariam interesses de outros parlamentares. V.

Exa. fez muita falta quando esteve ausente desta Casa. Tem deste Deputado muito

respeito e muita admiração.

V.  Exa.  disse  algo  extremamente  coerente:  é  preciso  fazer  este  momento  de

reflexão,  porque  corremos  demais,  principalmente  no  final  do  ano.  Todos  nós

consideremos o Deputado Alencar da Silveira Jr. brincalhão e muito alegre, mas ele

foi muito feliz em sua fala: “Não precisamos ter pressa”. O cidadão não precisa que

votemos aqui uma lei a toque de caixa; o cidadão quer que votemos projetos, nesta

Casa, de forma lúcida e equilibrada. Isso é importante.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado. Acompanhei uma parte do seu

pronunciamento  e  já  conhecia  a  sua  posição,  especialmente  na  Comissão  de

Segurança  Pública,  quando  V.  Exa.,  sempre  combativo,  a  defendeu.  Mas  quero

discordar  de  alguns  apartes,  especialmente  de  um  que  vai  contra  a  opinião  dos

Deputados  nas  Comissões.  As  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração Pública e de Segurança Pública foram unânimes no entendimento de

que não estamos violando a Constituição. Pelo contrário, entenderam que os militares

têm na Constituição outro tratamento na questão salarial.  Mas em relação à data-

base, o entendimento de todos é que deveriam estar junto com os outros servidores.

Há alguns dias, temos acompanhado a presença de bravos servidores do Estado,

esperando  pela  aprovação  imediata.  Não  está  sendo  tão  imediata...  Ontem  eles

permaneceram aqui até a madrugada e estão firmes, representando seus colegas e

esperando a aprovação.
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Em nome da Comissão de Segurança Pública - não falo em nome das Comissões

de  Constituição  e  Justiça  nem  de Administração Pública  –,  quero  dizer  que meu

entendimento é o mesmo, não estamos violando o direito dos militares, ao colocá-los

junto com todos os servidores em um projeto cujo foco é a fixação da data-base anual

dos servidores. É bom esclarecer a todos os Deputados que não se está tratando de

salário, mas especificamente da data-base anual dos servidores públicos do Estado.

Aí, o entendimento foi praticamente unânime, apesar do brilhantismo da defesa do

Deputado Sargento Rodrigues, a quem agradeço, porque em todo o momento não

nos  desrespeitou  e  entendeu  a  nossa  opinião  contrária.  Mas  entendemos  que

estamos obedecendo à Constituição. V. Exa. tem outro entendimento, mas debateu a

matéria respeitando o posicionamento de seus colegas. Não há aqui, da nossa parte,

intenção de prejudicar nenhuma categoria.

Desculpe-me  por  tomar  tanto  tempo,  mas  era  importante  esclarecer  a  minha

posição, pois me senti atingido por algumas opiniões, parecendo que votei a matéria

sem  conhecê-la  nem  pesquisar  sobre  ela.  Os  relatores  nas  Comissões  foram

unânimes  no  entendimento,  apesar  de  V.  Exa.  ter  defendido  firmemente  a  sua

posição. Mas esse foi o entendimento nesse momento. Aliás, tive a oportunidade de

dizer a V. Exa. que nem sempre ficamos invictos: às vezes, toma-se um gol; às vezes,

perde-se. V. Exa. tem vencido muito nesta Casa, mas em algum momento pode ser

que  haja  um  entendimento  divergente  da  sua  posição.  Em  todos  os  momentos

sentimos o respeito que todos têm por sua luta, especialmente pela categoria que

representa tão bem, mas representa os demais servidores também. Obrigado.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Encerrarei  em  1  minuto,  mas  apenas  quero

alertar o ilustre Deputado João Leite e aos que me acompanham de que a posição é

muito clara. O inciso X do art. 37, que o legislador federal não incluiu, diz o seguinte:

(- Lê:)

“A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices.”

Esse inciso é dos servidores públicos civis. Foi esse inciso que não foi inserido no
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art. 42, § 1º, e no 142, § 3º, inciso X. Foi exatamente para isso que a Consultoria

desta  Casa  nos  chamou  a  atenção.  Ela  disse  que,  se  o  legislador  quisesse,  ele

expressamente diria  que se pusesse esse inciso.  E o Deputado João Leite  disse

parcialmente...  Não  se  trata  apenas  da  data-base,  trata-se  também  da  política

remuneratória e da fixação de reajuste de vencimento. Assim, não é compatível com

o Texto Constitucional. O fato de termos Deputados nas Comissões de Constituição e

Justiça,  de  Segurança  Pública,  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira,  com pareceres favoráveis à aprovação da matéria,  é porque todos os

Deputados são da base de governo e não votaram contra. Isso é muito claro. O que

nos  chama  à  reflexão  é  que  nós,  nas  comissões,  votamos  uma  matéria

inconstitucional. Os militares não poderiam, em hipótese alguma, estar aqui. Não fui

eu que escrevi,  não sou legislador federal nem nunca fui. Quando cheguei a esta

Casa, a Constituição já tinha essa alteração, que é a Emenda à Constituição nº 18, de

1998.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras dizendo aos companheiros da Polícia

Militar e aos bombeiros militares que não vou desistir. Apresentei proposta de emenda

à Constituição,  colheremos  assinaturas  e  fundamentaremos  a  proposta,  porque a

minha emenda vai voltar à Comissão. Ela, agora, está instruída com um parecer da

Consultoria. O Consultor fez um alerta sobre algo para o qual nem eu havia atentado

- que o Deputado Federal  ou Senador não colocaram o inciso X, que eles teriam

colocado, se quisessem, e era a revisão geral anual, era a fixação da data-base, era

tudo  isso  que  o  projeto  prevê.  Ou  seja,  ele  separou  os  militares.  Eu  já  tinha

convicção, mas depois do parecer que me foi entregue ontem, a minha convicção se

fortaleceu.

Sr.  Presidente,  agradeço  a  paciência  de  V.  Exa.  e  a  dos  ilustres  Deputados,

obviamente  pedindo-lhes  o  apoio  a  que  a  minha  emenda  seja  aprovada.  Muito

obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  discutir  o  projeto,  o  Deputado  André

Quintão. Na sua ausência, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, para tranquilizar o Deputado João

Leite, que insiste em conduzir a reunião no lugar de V. Exa., iniciarei lendo o projeto
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de  lei  que  vamos  votar.  Acho  que  assim  não  haverá  dúvida  de  que  estarei

absolutamente dentro do assunto, fazendo uma leitura acurada, preocupada e atenta

do projeto de lei que será votado. Começo pela mensagem: “Belo Horizonte, 14 de

outubro de 2011”. Esta é a Mensagem nº 127/2011, que foi publicada no “Diário do

Legislativo”,  de  20/10/2011.  Aliás,  chamo a  atenção,  Sr.  Presidente:  aqui  se  está

“2111”.  É  necessário  que  se  faça  uma  correção  porque  não  acredito  que  essa

mensagem tenha sido publicada em 20 de outubro de 2111. “Exmo. Sr. Presidente da

Assembleia Legislativa, encaminho a V. Exa., para que seja submetido à apreciação

desta egrégia Assembleia, projeto de lei que estabelece diretrizes e parâmetros para

a política remuneratória dos servidores públicos das administrações direta, autárquica

e fundacional do Poder Executivo do Estado. As regras propostas no projeto visam a

estabelecer um sistema remuneratório justo e equilibrado, que assegure a concessão

de reajuste geral anual, além de reduzir as distorções existentes entre as carreiras do

Poder Executivo. O projeto estabelece critérios objetivos para a definição de recursos

a serem alocados na política remuneratória em cada exercício.”

Quero ouvir com muita alegria e atenção o aparte do valoroso Deputado Rogério

Correia, enquanto é possível ouvi-lo, porque parece que tanto eu quanto ele seremos

em breve cassados, porque foi instalado aqui um “tribunal de exceção”, e já não é

respeitado nem sequer o sagrado direito à opinião. Então, enquanto posso estar eu

aqui e o Deputado ali,  terei prazer em ouvir  o seu aparte,  que - já antecipo - vai

engrandecer muito a discussão desse projeto. Com a palavra, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

A voz da Oposição nesta Casa continua valendo, pelo menos por hora. No caso que

V. Exa. cita, fico preocupado porque não sei a força que tem o Senador do DEM que

pediu minha cassação nem a do Líder do PSDB na Câmara Federal e também não

conheço a força que tem esta Casa,  mas espero que o espírito  democrático dos

Deputados daqui seja superior ao autoritarismo que estão acostumados a ditar para o

partido deles, de cima para baixo. Tenho absoluta confiança nos colegas e em seu

espírito  democrático.  Portanto,  nossa voz continuará  sendo ouvida,  porque,  como

disse o Deputado Alencar da Silveira Jr., foi a vontade dos eleitores, que não foram
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absolutos em escolher apenas um partido e uma opinião para estar no Parlamento

mineiro, ainda bem, assim como no Parlamento brasileiro.

Imaginem  a  Câmara  Federal,  agora,  instituir  a  Comissão  da  Privataria  e

descobrirmos que houve privataria na época de Fernando Henrique e resolvermos

cassar todos os Deputados do PSDB e do DEM! Aí, o Agripino e o Nogueira, que

querem nos cassar, poderiam também ser mortos pelo próprio veneno, em vez de

espalhar veneno pelas Assembleias Legislativas dos Estados. Só me faltava essa:

ordem de cassação vinda de Deputados Federais e Senadores, para que Deputados

Estaduais obedeçam.

Escutamos de tudo, mas dizem, Deputado Sávio Souza Cruz e Presidente Dinis

Pinheiro, que é melhor ouvir  algumas coisas que ser surdo. Nesse caso, também

podemos ler alguma coisa. Há aqueles que não leem, como disse muito bem o Ciro

Gomes. Há aqueles que não gostam de ler, como o Senador Aécio Neves, mas nós

lemos isso. E é melhor ler que ser cego. Então, lemos coisas desse tipo.

Pedi um aparte a V. Exa. por estranhar o início de sua leitura sobre a equidade no

tratamento que se previu fazer em relação aos reajustes, tratamento igual  ao dos

servidores públicos. Fiquei lembrando o que disse o Deputado Sargento Rodrigues, e

não  percebi  vínculo  entre  a  mensagem  e  o  projeto  de  lei  que  seria  votado,  em

especial  da  forma  como ele  veio.  Tentamos  -  e  conseguimos  -  aprimorar  alguns

pontos mas realmente ele nos assusta, porque a equidade não está colocada nesse

projeto de lei. Vou aguardar mais um pouco.

Sei que V. Exa. está fazendo a leitura do projeto. Li-o, mas confesso que não li a

sua mensagem, porque ele chegou e importavam-me mais os termos da lei, para ver

se, de fato, não haveria prejuízo. Agora descubro que há uma diferença muito grande

entre a mensagem e o projeto. Não sei se uma pessoa escreveu a mensagem e outra

escreveu o projeto. Pode ser que o Governador Anastasia tenha escrito a mensagem.

Não sei se é ele próprio quem assina, mas o projeto de lei me parece ser mais da

Secretária  Vilhena,  é  mais  do  estilo  dela,  acostumada  já  com  o  governo  do  ex-

Governador e Senador Aécio Neves, que tinha muita vontade de aplicação de choque

de gestão e neoliberalismo. Parece que o termo da lei vai mais nesse sentido.

Por  isso  buscou-se  uma nova  lei  de  responsabilidade  fiscal  mais  rigorosa para
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Minas Gerais, que pode ser a plataforma de Aécio Neves à Presidência da República,

se o Serra deixar que ele seja candidato. Depois que o Senador Aécio Neves mandou

escrever ou foi conivente com a escrita do livro “A privataria tucana”, dizem que o

Serra  prepara  um  contra-ataque.  Se  algum  deles  sobreviver  para  ser  candidato,

depois de um ataque ao outro... Dizem que o Serra tirou Aécio Neves como amigo

oculto, como vi hoje no Twitter. Não sei como essa relação ficará, pois um tirou o

outro no amigo oculto. Imagino o presente que eles se darão. Um dará “A privataria

tucana” para o outro, e o outro não sei qual presente dará.

Enfim, há uma confusão entre a mensagem e o projeto de lei. Com esse projeto de

lei vindo com esse rigor que o Senador Aécio Neves quer instituir nacionalmente com

uma nova lei de responsabilidade fiscal, os servidores públicos que fiquem atentos.

Imaginem uma nova lei de responsabilidade fiscal, mais rigorosa do que a que já foi

implantada,  ou  seja,  um choque de gestão  aumentado,  em  grau maior,  nacional.

Poderá ser o choque de gestão de quarta geração. Temos o choque de gestão de

primeira  geração  e  o  de  segunda  geração.  Lembro-me  de  quando  a  Secretária

Renata  Vilhena  esteve  aqui,  com  muito  custo,  depois  que  fizemos  um  mês  de

obstrução para que ela viesse a esta Casa a fim de explicar as leis delegadas. Isso foi

no início do ano, quando começamos um embate contra as leis delegadas. Ela se

dignou a vir a esta Casa, o que foi um sacrifício. A Dra. Renata Vilhena não podia vir.

Afinal de contas, uma Secretária pode descer das alturas e vir até este Parlamento

explicar o que fez com a lei delegada? Imaginem. Isso é coisa de Ministro. Secretária

do governo Anastasia e Aécio Neves vir à Assembleia Legislativa? De jeito nenhum,

não se digna a isso. Mas, depois de um mês de obstrução na Casa, ela veio. Lembro-

me de que fez uma longa explanação, não foi um debate. V. Exa. cobrou que não

houve um debate,  mas  uma palestra  da  Dra.  Renata  Vilhena,  que falou  sobre  o

choque de gestão da primeira geração, segunda geração e terceira geração, mas não

confessou  que  havia  o  choque  de  quarta  geração,  e  talvez  agora  seja  essa  a

novidade de uma lei de responsabilidade fiscal para Minas Gerais, especificamente

para arrochar ainda mais o serviço público.

Portanto, não vejo parâmetro entre a mensagem que foi lida até agora e o projeto.

Estranho isso e faço essa observação na fala de V. Exa.
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O Deputado Sávio Souza Cruz* - V. Exa. faz uma observação relevante. Concedo

um aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - É até perigoso levantar a bola para

V.  Exa.,  que ainda tem mais 19 minutos nesta tribuna. Mas V.  Exa.  há de convir

comigo que podem falar sobre o choque de gestão de primeira geração, que deu uma

belíssima votação para o Governador Aécio Neves; foi reeleito e deu um banho no

primeiro turno. Na segunda geração, foi reeleito e deu um banho também no primeiro

turno. Não teve Pimentel, nem ninguém. Elegeu todos e mais uma chapa completa.

Na terceira geração, elegeu o Governador Anastasia. Na quarta geração ... O povo é

que julgará esse governo, e já o julgou duas vezes. Quem é bom volta. Aécio foi eleito

Governador e Senador da República com uma votação que Minas Gerais nunca viu, e

colocou o Prof. Anastasia no governo. Podem falar. A Oposição pode falar o que for,

mas o homem tem voto, o homem agradou aos mineiros, o homem mudou todo o

governo.

Quando  V.  Exa.  era  Secretário,  eram  sete  meses  para  pagar.  Não  pegou

empréstimo porque não tinha crédito. É ruim eu dizer isso aqui e V. Exa. ainda ter um

tempo de 18 minutos, imagino o que virá depois.

Em compensação, Deputado Sávio Souza Cruz, comunico a V. Exa., a esta Casa,

que há Deputados que moram no Bairro de Lourdes e adjacências telefonando para

casa. Choveu, acaba a luz. O cachorro fez xixi no poste, acaba a luz.

Mas caiu uma chuva agora,  em Belo Horizonte, e já  me ligaram mais de cinco

pessoas. Está sem luz o Bairro de Lourdes, Deputado Sávio Souza Cruz. Posso falar

isso da Cemig? O pior de tudo é que, se o Bairro de Lourdes, que é um bairro central,

está  sem luz,  imagine o que deve estar  acontecendo em Venda Nova,  Deputado

Sávio Souza Cruz!

Aqui vem o apelo deste Deputado. Estou com um problema sério: o gerador do meu

prédio só funciona num elevador,  e logo no elevador que está estragado. São 11

andares, subirei 11 andares.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Você está gordinho.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Gordinho não, já emagreci com um

balão, como o Deputado Sávio Souza Cruz. O balão dele esvaziou ele todo, primeiro
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que eu.

Mas é um absurdo, Deputado Sávio Souza Cruz: já estamos em 2012, e a Cemig

ainda não modernizou o sistema de luz em Minas Gerais! Essa bola é para V. Exa.

Tenho até medo de parar  de  falar  aos 16min5s,  porque estou  vendo o  que vem

depois. Mas V. Exa., como todo mineiro que acompanha agora o nosso trabalho na

Assembleia, vai nos acompanhar até às 3 horas, 4 horas da manhã, porque estamos

aqui para isso.

O governo Aécio Neves deu um banho no governo de V. Exa. na votação; foi muito

melhor.  E na reeleição também. O governo do Aécio Neves deu um banho no do

PMDB. Com luz ou sem luz da Cemig, podem saber que recebeu a aprovação que

nenhum governo recebeu em Minas Gerais. Então o choro é livre, podem falar. Com a

palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa. falou aquela hora, e não o defendi.

Sou solidário com V. Exa. também. Ninguém vai cassar V. Exa. aqui. O meu voto não

é para isso. Quem cassa homem público é, única e exclusivamente, o povo mineiro,

que foi quem colocou V. Exa., o Deputado Rogério Correia e o Deputado Alencar da

Silveira Jr. aqui. V. Exa. ainda teve a colher de chá do Deputado Bonifácio Mourão.

Se V. Exa. está aqui hoje, agradeça ao Deputado Bonifácio Mourão, porque ele vai lá

no Serro pedir voto e, no meio do mandato, larga os votos e corre para ser candidato

a Prefeito de Governador Valadares, e deixa o pessoal do Serro. Por isso tenho a

votação toda dos meus amigos do Serro,  a quem mando um abraço e pergunto:

choveu? Se choveu, peguem a vela, a lamparina, porque vão ficar sem luz, pois a

Cemig não se modernizou. Obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* -  Agradeço ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

Começarei  comentando  o  aparte  do  Deputado  Rogério  Correia,  que  trouxe  à

consideração o recente livro que se anuncia, um “best-seller”, “A privataria tucana”, e

já  se  começou  a  colher  assinaturas  para  abertura  de  uma  CPI  no  Congresso

Nacional. Quem sabe será aberta essa CPI, Deputado Rogério Correia, e apuradas

as ações dos privatistas, não pelo fato de serem privatistas, mas pela forma corrupta,

descompromissada com o  interesse público,  venal,  vendida,  como conduziram as

privatizações no momento histórico em que toda a América Latina fazia a mesma

coisa? Diferentemente dos brasileiros, cuja “privataria” foi conduzida pelos tucanos,
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em  todos  os  outros  países da  América  Latina,  os  que conduziram a  privatização

nesses moldes estão hoje na cadeia. Em todos os Estados nacionais que fizeram o

mesmo processo, os líderes foram parar na cadeia. No Brasil, infelizmente, até agora,

não  há  nem  apuração  nem  investigação.  Quem  sabe  o  momento  da  “privataria”

poderá ser o momento do desfecho e da condução dos inconsequentes tucanos, que

conduziram  e  venderam,  a  preço  de  banana,  de  comissões,  de  corrupção,  de

propinas,  o  patrimônio  nacional?  Pode  ser  o  destino  deles  o  mesmo dos  outros

privatistas da América Latina.

V. Exa. cita também o Twitter. Aliás, vi pelo Twitter uma competição divertida, que

lançou  o  jornalista  Lucas  Figueiredo,  sobre  a  relação  dos  ex-Governadores  José

Serra e Aécio, perguntando que música deveriam cantar um para o outro. Quero até

pedir os votos dos meus pares para a sugestão que dei: a trilha sonora da relação

entre os dois ex-Governadores é “Nós somos dois vagabundos”. Acho que está bem

cotada a minha sugestão no “blog” do Lucas Figueiredo.

Responderei ao Deputado Alencar da Silveira Jr. sem nenhum ineditismo, porque

usei o mesmo argumento com o Deputado Gustavo Valadares. Alega-se, em favor do

governo Aécio Neves, a aprovação das urnas. Lembro que o 3º Reich durou até mais

tempo,  de  1933  a  1945,  e  com  a  mesma  aprovação  popular.  Os  métodos  são

parecidos: censura, mordaça, utilização do Estado para construção do mito, tudo em

volta do ditador,  que era  apresentado ao povo alemão como salvador.  Tínhamos,

conduzindo  esse  processo  na  Alemanha,  o  famoso  Goebbels.  Em  Minas  Gerais,

temos a Goebbels das Alterosas, a “primeira irmã” Andréa Neves. É uma semelhança

importante, que levou a resultados eleitorais muito parecidos.

Recentemente,  o Deputado João Leite apontava uma diferença, alegando que o

regime nazista, brutal como foi, matou 6 milhões de judeus. Tive a oportunidade de

avaliar que, se eu apontava uma semelhança entre o governo Aécio Neves e Adolf

Hitler, que passava pela censura, pela mordaça, pela construção do mito e pelo uso

do aparato do Estado, o Deputado João Leite apontava para uma diferença entre os

dois  governos,  com  a  qual  eu  concordava  integralmente.  Não  tenho  notícias  de

perseguição movida pelo Governador Aécio Neves ou pelo Governador Anastasia em

Minas Gerais contra os judeus. Não tenho essa notícia. Jamais ouvi falar sobre isso.
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Ouvi falar de perseguição a servidores, a professores, mas o Deputado João Leite

tem toda a razão ao dizer que o Governador Aécio Neves não promoveu a matança

de judeus.

Questões de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, verificamos de plano que não há

quórum. Peço que encerre a reunião, reservando o tempo que ainda me falta, para

que eu possa, com a presença de nossos pares, prosseguir com esta discussão.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Peço  que  pare  de  contar  meu  tempo.  Pedi

encerramento de plano.

O Sr.  Presidente -  Será  feita  a  chamada para  a  recomposição do quórum, por

solicitação do Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Rogério Correia - O Deputado Sávio Souza Cruz tem razão, porque o

Plenário está muito vazio. Há dois Deputados que deveriam estar aqui e certamente

estarão pela manhã:  os  Deputados Tiago Ulisses e  Délio  Malheiros.  Ontem, eles

fizeram uma discussão muito grande. Ah, o Délio está aqui. Porém, o Deputado Tiago

Ulisses  não  está.  Hoje  à  tarde,  eles  fizeram  uma  importante  discussão  sobre  o

projeto. Logo, é merecido haver uma discussão mais cabível, que contribua com o

desfecho  da  reunião.  Peço  que  continuemos  amanhã,  com  a  presença  dos  dois

Deputados,  para,  quem sabe,  construirmos algum acordo.  Seria mais  salutar  que

continuar hoje.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Peço que meu tempo seja preservado. O tempo

que tenho é 10min48s.

O Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Deputado Sávio  Souza Cruz,  lembro  que,

quando um Deputado pede encerramento e é feita verificação, enquanto eu fizer a

chamada, o tempo de V. Exa. não para, conforme o Regimento desta Casa.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Até sua questão de ordem contará no meu tempo?

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Portanto, há quórum
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para a continuação dos trabalhos. A Presidência, sendo benevolente com V. Exa.,

concede-lhe 1 minuto para que conclua sua brilhante manifestação. Com a palavra,

para continuar a discutir o projeto, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Tentarei concluir a leitura da mensagem: (- Lê:)

“Propõe-se a fixação de uma data-base para concessão de reajuste geral anual aos

servidores  das  administrações  públicas  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo, para a incidência, a partir  de outubro de 2011. Outros instrumentos da

política remuneratória para reajuste geral anual estão previstos no projeto, tais como

os  mecanismos  de  desenvolvimento  nas  carreiras  e  a  concessão  de  reajustes

setoriais  para  a  correção  de  distorções  remuneratórias.  O  projeto  prevê  ainda  a

concessão de reajustes salariais de 5% em outubro de 2011 e abril de 2012 para

todas as carreiras do Poder Executivo, com exceção daquelas sujeitas a reajustes

específicos  no  mesmo  período.  Os  critérios  propostos  no  projeto  viabilizam  a

compatibilidade fiscal entre o sistema remuneratório e o equilíbrio fiscal do Estado,

ficando  assegurada,  assim,  a  sustentabilidade  dos  instrumentos  da  política

remuneratória.  A  definição  de  critérios  para  alocação  de  recursos  da  política

remuneratória representa uma conquista para o funcionalismo público estadual e se

insere  em um conjunto de medidas para  valorização dos  servidores,  que tiveram

início com a restruturação dos planos de carreira. Destaco que todos os valores de

impacto  financeiro,  decorrentes  da  proposta  contida  neste  projeto,  estão  em

conformidade com os limites  de despesas determinados por lei.  Informo que está

sendo  feito  ajuste  na  vigência  das  normas  pertinentes  à  redução  da  jornada  de

trabalho dos servidores em exercício na Cidade Administrativa Presidente Tancredo

Almeida Neves. São essas, Sr. Presidente, as razões que me levaram a propor este

projeto de lei”.

Quem  assina  é  o  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  na  condição  de

Governador em exercício.  Este é o teor do encaminhamento do Projeto de Lei nº

2.571/2011 a esta Casa.

Agradeço a compreensão e a tolerância de V. Exa. na concessão de 1 minuto extra

a este Deputado. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Com  a palavra,  para  discutir  o  projeto,  o  Deputado Rogério
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Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, fiz questão de

acompanhar esse projeto desde o início de sua tramitação. Tive a oportunidade de

fazer algumas observações a respeito do seu conteúdo, por ser um projeto que trata

de política remuneratória dos servidores públicos.

Os servidores públicos ocuparam, no bom sentido, uma parte expressiva do tempo

de nossas falas e de reuniões da Assembleia Legislativa, durante este ano. Fiz um

cálculo, Deputados, e posso dizer-lhes que fizemos um processo de obstrução, nesta

Casa, de quase quatro meses, em razão do atrito existente entre servidores públicos

e o  governo de Minas  Gerais,  devido  ao  chamado choque de  gestão.  Obstrução

movida inicialmente pela greve da saúde, quando os servidores da Asthemg e da

Fhemig procuraram convencer o governo de que não era possível continuar com o

choque de gestão na área da saúde pública. Diziam que não era possível que, em

vez de investirem 12% na saúde, continuassem insistindo no investimento de 7%,

8%.  A combativa  Dra.  Josely,  do  Ministério  Público,  que  difere  do  “Dr.  Aerceu”  -

investiga, faz o seu papel -, deu entrada a uma ação contra o ex-Governador Aécio

Neves e está na Justiça cobrando os R$4.300.000.000,00 que ele deixou de aplicar

na saúde pública. É uma ação em que o ex-Governador Aécio Neves é réu. Às vezes,

isso não sai na imprensa, que não noticia esses casos. No entanto, o ex-Governador

é réu por não ter aplicado R$4.300.000.000,00 na saúde pública.

A greve se desenrolou durante um período grande. Fizemos acordo, mas parece

que nada foi cumprido. Estive outro dia com lideranças da categoria, o Carlinhos, da

Asthemg, e a Mônica, e me disseram que nada foi cumprido. Embora os Deputados

Adelmo e Carlos  Mosconi  tenham ajudado bastante  esse setor,  não conseguiram

levar à frente o acordo. Depois houve a greve de 70 dias da Polícia Civil, uma greve

histórica. Os policiais, Delegados e Detetives nos revelaram que cerca de 65% dos

Municípios de Minas não possuem Delegado de Polícia. Foi assim que Minas soube

que  não  existe  Delegado  de  Polícia  nos  seus  Municípios.  Isso  ficou  escondido

durante  oito  anos.  Foi  preciso  fazer  uma  greve  de  70  dias  para  sabermos  da

realidade da segurança pública no Estado.

Não  houve  greve  da  Polícia  Militar  por  muito  pouco,  graças  à  habilidade  do
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Deputado Sargento Rodrigues, a quem parabenizo, pois conseguiu fazer um acordo,

mas com muita luta, muita dificuldade. Os policiais militares se mobilizaram, e foi feito

um  acordo.  Na  época  os  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio  foram

injustiçados, mas fizeram um acordo possível, não é, Deputado? Mas valeu a pena

tê-lo feito, senão haveria mais uma greve da Polícia Militar. Foi necessário fazer esse

acordo. Isso ocorreu muito mais por causa das lideranças que pela boa-vontade do

governo.  Depois,  acompanhamos uma greve em todo o setor  da saúde,  além da

greve de 112 dias da educação.

Aliás, ligou-me uma Diretora do Sind-UTE, da Regional Centro-Sul, que segundo o

Deputado  Alencar,  está  sem  energia,  para  fazer  um  convite  aos  Deputados,

especialmente ao Deputado Bosco, para o congresso que se realizará em Araxá, em

10, 11 e 12/2/2012. Ela pediu que o Sind-UTE convidasse os Deputados. O Deputado

Bosco, Presidente da Comissão de Educação, está convidado a estar em Araxá, em

sua  terra,  e  recepcionar  os  professores,  que  fizeram  112  dias  de  greve.  É

impressionante como um governo permite a mais longa greve da história do Estado, e

em um período democrático,  em que já era  para  estar  acostumado aos  embates

democráticos do movimento sindical com o governo. É preciso verificar as saídas.

Aqui,  em vez de saídas,  vimos o atrito  provocado pelo governo.  Quando nós, da

Assembleia, entramos para resolver a questão, recebemos do governo o contraponto

de  não  resolvê-la.  Até  um  acordo  assinado,  depois  de  112  dias  de  greve,  foi

descumprido, e o governo impôs à sua base uma votação debaixo de vaias. Queria

que a base do governo responsabilizasse não os professores, mas o governo por

aquelas atitudes. As pessoas e os professores radicalizaram porque viram o acordo

não ser  cumprido.  É muito ruim,  depois  de  112 dias  de  luta,  ver  um acordo não

cumprido. Em vez de se pagar o piso, obriga-se a desqualificação da carreira por

meio do chamado subsídio.

Faço esse breve histórico para demonstrar que este foi um ano em que a política

remuneratória, que agora está em curso, não teve aplicação. O governo não aplicou

uma política justa, como aqui se faz anunciar aos servidores públicos. Também outros

sindicatos mobilizaram-se, sindicatos que têm base menor. Embora não pudessem ter

a força da greve, eles também se mobilizaram, como o Sindifisco e o da Justiça, que
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acabou,  ao  final,  em  greve.  Houve  também  o  Sindpúblicos  e  outros.  Todos  se

mobilizaram. Ou seja, em resumo, houve e há uma convicção de que o choque de

gestão fez o  Estado de Minas Gerais  falir  e  deu ao servidor  público  um arrocho

grande,  muito  expressivo.  Esse arrocho,  nos  oito  anos  do  governo  Aécio  Neves,

chegaria a atingir um ponto em que a verdadeira situação do servidor público viria à

tona, fazendo com que as reclamações aparecessem, como ocorreu. Este foi um ano

de  greves.  Foi  ano de  greve  geral  no  serviço  público,  que  se  levantou  contra  o

choque de gestão.

Deputado Antônio Júlio, nessa ocasião, ouvimos pasmados, sem querer acreditar, o

Senador Aécio Neves anunciar, em Brasília, que Minas estava falida. Disse que Minas

Gerais tinha uma dívida impagável. Disse, mas isso não é possível! Não era o “déficit

zero”? Como o Senador anuncia agora para o povo mineiro que Minas Gerais está

falido? Quem fez Minas falir? Não tínhamos o “déficit zero”? Que rápida falência é

essa?! Até hoje se procura explicar quem faliu, como faliu, por que faliu. Digo a V.

Exas. que esse “déficit zero” não passa de uma farsa; por várias vezes, dissemos

isso. Ele serviu como plataforma eleitoral para uma mídia calada, uma Assembleia

Legislativa majoritariamente subordinada, um Ministério Público que não age. Havia

um Estado de exceção em Minas Gerais, e talvez isso explique um pouco a votação

que  o  Senador  Aécio  Neves  e  o  Governador  Anastasia  tiveram.  Nem  sempre  a

votação é fruto da verdade. A votação é fruto do que a população sente e também da

informação que recebe. A população, nesse caso, não teve acesso à informação que

hoje tem: arrocho no serviço público; pior salário do País pago aos professores; 70

dias  de  greve  da  polícia;  saúde  em  estado  de  petição  de  miséria;  ausência  de

políticas públicas para reforma agrária e agricultura familiar.

Enfim,  hoje  Minas Gerais  começa a  conhecer  o que  foi  impedida  de  conhecer,

porque a imprensa jamais quis falar isso. As restrições eram enormes, mas hoje é

possível que o povo mineiro passe a ter maiores informações. O movimento social,

Deputados e Deputadas, está trazendo a verdade a Minas Gerais, e certamente isso

preocupa. Os índices de aprovação não são tão altos como antes, porque a verdade

começa a  vir  à  tona e  a  Minas real  está surgindo para uma parte  da população

mineira. E os servidores públicos e o movimentos sociais foram fundamentais para
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que isso pudesse ocorrer.

Faço  aqui  minibalanço  do  que  foi  o  relacionamento  do  governo  com  seus

servidores.  Depois  de  todo  esse  embate,  o  governo  apresenta  uma  política

remuneratória  que,  ao  invés de dar  ao  servidor  público  a  segurança de que terá

aumento real... Por exemplo, o salário mínimo tem aumento real, é a inflação mais

alguma coisa. Quem diria que isso, Deputada Maria Tereza, se daria no Brasil? Ano a

ano, o salário mínimo tem aumento real. Na época do neoliberalismo, do PSDB, da

“privataria”  tucana, como foi  lembrado pelo Deputado Sávio Souza Cruz e tratado

pelo jornalista Amaury Ribeiro, salário mínimo não podia subir, não podia acompanhar

a inflação, porque, segundo eles, gerava inflação. Como isso não podia acontecer, o

arrocho era a solução. Parece que, para Minas Gerais, o arrocho é a solução. Assim

era a palavra de ordem dos neoliberais de ocasião. Nada, nenhum aumento real aos

funcionários, aos servidores e ao povo.

E o salário mínimo sempre arrochado, cada vez menor. Hoje, o salário cresce ano a

ano. A renda do povo brasileiro cresceu, houve divisão de renda em oito anos de

governo Lula e continua havendo no governo Dilma. Já recebemos o anúncio de que

haverá reajuste superior à inflação para o salário mínimo. Então o salário mínimo será

maior  ainda,  será  aumentado  o  poder  de  compra  do  povo  brasileiro.  Isso  gera

consumo e, consequentemente, riqueza para os próprios empresários, que fazem a

roda da economia movimentar e criam empregos.  Assim, o Brasil  não passa pelo

vexame de entrar em recessão, como a Europa e os Estados Unidos.

Deputado Adalclever, imagine se o Presidente Lula tivesse assinado o acordo da

Alca como o Fernando Henrique queria. Depois da “privataria”, haveria a Alca e nós

subordinados à falência neoliberal norte-americana e europeia. Imaginem aonde o

Brasil teria ido. Mirem-se no México, onde a miséria está se aprofundando cada vez

mais, porque entraram com subprodutos do mercado americano por meio da Nafta.

Aqui seria a Alca. Felizmente não entramos nessa canoa furada, e o mercado interno

brasileiro cresce economicamente. Como diz o ex-Presidente Lula, o pobre salvou o

Brasil da crise.

É  o  mercado.  Aposta-se  nisso!  Minas  deveria  ter  feito  igual.  Minas  Gerais  não

possui  salário  mínimo regional.  O  Deputado Celinho do Sinttrocel  apresentou  um



2909
____________________________________________________________________________

projeto, de que sou coautor, que coloca um salário para Minas Gerais maior que o

salário mínimo nacional, porque somos um dos Estados mais ricos. Isso existe em

São Paulo, que é do PSDB, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Todos os Estados do Sul e do Sudeste, exceto Minas, têm salário mínimo regional

maior que o salário mínimo nacional. Aqui os tucanos não pensam nisso, e continua a

lei do neoliberalismo: nada de aumento, nada de reajuste, sempre o arrocho. Parece

ser essa a solução encontrada, que nunca foi uma solução real.

Agora,  esse  projeto  vem  no  mesmo  sentido  e  radicaliza.  Essa  emenda  que

apresentamos precisa ser aprovada; felizmente foi aceita. Quero elogiar o Deputado

Luiz Humberto, que ajudou nessa solução, e o próprio Governador Anastasia, que

teve coragem de dizer à Secretária Renata Vilhena que não era possível permanecer

com essa política de arrocho tão ortodoxa, onde nada pode ser mudado, e que ainda

tem que aprofundar o arrocho e as dificuldades para o funcionalismo público. Então,

nesse  projeto,  em  vez  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  a  Secretária  Renata

Vilhena queria um percentual mais baixo para que o chamado nível prudencial não

fosse alcançado nos 46,5%, mas abaixo dele. Isso significa que os servidores teriam

possibilidade  de  reajuste  ainda  menor.  Nesse  projeto  estava  estabelecida  não  a

política  remuneratória,  mas  a  não  política  remuneratória,  como  não  conceder

aumento. Foi o Deputado Antônio Júlio que disse isso. Essa é a bíblia da Renata

Vilhena:  evitar  reajustes.  Poderia  estar  escrito  nesse  projeto  de  lei:  “Como evitar

reajuste: Art. 1º - Evita-se dessa forma. Art. 2º - Evita-se daquela forma”. E daí por

diante, vão-se evitando reajustes:  como arrochar o salário,  art. 3º;  como aplicar  o

neoliberalismo,  art.  4º;  como ampliar  o  choque  de  gestão,  art.  5º,  como fazer  o

choque de gestão de quinta geração. Em cada artigo haveria uma forma de evitar

reajuste. E o melhor deles seria o nível prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal

mais radicalizada. Tucano que é tucano bom arrocha, não refresca.

Foi isso que vimos no projeto da Secretária Renata Vilhena. Ela veio aqui discutir e

disse que essa era a política de governo e que não iria mudá-la. Argumentei e lhe

disse que ela viesse votar o projeto, porque, da forma que estava, nós, do PT - e me

permita-me o Deputado Vanderlei Miranda falar em nome do seu partido -, do PMDB,

do Deputado Antônio Júlio, que é Líder, e do PCdoB não iríamos votar. Eu lhe disse
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que, se ela tivesse aquiescência da base, que é majoritária, e quisesse fazê-la passar

por mais um vexame de outro arrocho – sei que não é a vontade da base do governo,

mas  às  vezes  são  obrigados  a  fazê-lo,  por  ordem  da  Secretária  Renata  e  do

Governador Anastasia -, paciência, que fizesse.

Felizmente,  dessa  vez  o  Governador  Anastasia  falou  para  a  Secretária  não

radicalizar tanto e permitir que o arrocho ficasse no nível da responsabilidade fiscal e

não ficasse maior que a responsabilidade fiscal. Não foi uma grande conquista, mas

pelo menos não permitiu arrochar mais. Essa foi mais uma vitória política contra a

ortodoxia da Renata Vilhena do que uma vitória do servidor público. Mas tem um

sabor de vitória para todos nós e para a própria base de governo. Nesse dia o Luiz

Humberto  falou  que  a  questão  tinha  que  ser  resolvida,  porque  isso  não  poderia

continuar. Pena que o Governador, na época dos professores, não agiu da mesma

forma. Eu senti naquele momento, embora o Adalclever não concorde comigo, que o

Secretário Danilo de Castro queria fazer isso. Eu sentia nele sinceridade de querer

cumprir aquele acordo. Mas, no fim, prevaleceu a minha análise, que foi a vontade da

Renata Vilhena e da Ana Lúcia Gazzola. Pareceu-me que o Secretário  Danilo  de

Castro foi derrotado naquele momento e o Governador Anastasia, ao invés de ouvir o

Secretário, ouviu a Secretária. É uma análise que faço, que não sei se é correta, mas

no  fim  prevaleceu  a  ortodoxia.  E  os  professores,  hoje,  são  obrigados  a  ficar  no

subsídio, com o salário arrochado e sem o piso nacional. Mas isso é por enquanto,

porque o Sind-UTE já está se organizando.

Quero comunicar aos Deputados que estamos planejando fazer caravanas no início

do ano. Serão as caravanas do Minas Sem Censura, com os Deputados Federais do

grupo pró-Dilma, com os movimentos sociais por todo o Estado, para levar um pouco

da discussão dos rumos de Minas, do que deve ser feito. Estamos combinando uma

grande caravana. Falaremos também do grande malefício da privataria. Levaremos

exemplares do livro de Amauri Ribeiro, “best seler” no Brasil, “A privataria tucana”,

que nenhuma rede de comunicação,  a não ser a TV Record,  teve a coragem de

anunciar como um grande livro, o que está quase resultando em CPI.

Então,  Deputado Adelmo Carneiro Leão,  são outros  tempos.  Aqui  em Minas  os

ventos  ainda  não chegaram com tanta  força,  talvez  devido  às  montanhas,  talvez
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devido à censura ou talvez devido à montanha e à censura. Mas chegarão esses

ventos.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Deputado  Adalclever,  estou

achando que o Deputado Rogério Correia está sendo muito generoso com o governo,

achando que alguém é sensível à situação dos professores e quer melhorá-la. Deste

governo não estou vendo sair nada. Estamos vendo que nenhum acordo avança.

Estou pedindo esse aparte para alertar os Deputados sobre esses aparentes 5%

que os servidores terão de reajuste este ano. Que ganho! Deputado Rogério Correia,

com relação à correção da dívida deste Estado, cujo pacto fora feito por esse pessoal

que está  aí,  só  os  juros  da  correção dessa dívida  serão maiores  do  que todo o

reajuste que será dado aos professores. O índice de correção da dívida é de, no

mínimo, três vezes mais do que o que está sendo ofertado aos professores como

reajuste e como ganho, como manifestação de sensibilidade do governo. Isso é para

V.  Exa.  ver  como está  o divórcio  entre  as  práticas governamentais  que têm sido

conduzidas, os acordos, os acertos pelo governo tucano dos anos 90 e a realidade

que estamos vivendo com os servidores públicos.  As sensibilidades são distintas:

para atender o capital, tudo; para atender os servidores públicos deste Estado, uma

dificuldade enorme. Foram necessários greves,  acordos não cumpridos. Mas essa

luta haverá de continuar até a vitória final, que é garantir aos servidores do Estado de

Minas  Gerais  salários  dignos,  condições  dignas  de  trabalho  e  condições  para  o

desenvolvimento.

Quero deixar registrada essa situação tão paradoxal que vivemos, hoje, no Estado

de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Adelmo, acho que V. Exa. tem razão. Meu

coração é que às vezes tem a esperança de que houvesse, por parte do governo,

uma finalização, mas a razão V. Exa. certamente tem. Ao fim e ao cabo, não vimos

prevalecer a boa vontade. Então, mesmo que alguém a tivesse, o resultado final foi

completamente insatisfatório.

E havia saída, Deputado Adelmo. Em determinados momentos, a Secretária Renata

Vilhena  dizia,  na  mesa de  negociação  -  Adalclever  e  Antônio  Júlio  às  vezes  me

lembram isso -, que, para atender os professores, seriam necessários 2,7 bilhões.
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Esse era o resultado final da negociação: para ser atendida aquela reivindicação dos

professores, teria de haver nos cofres públicos, se não me engano, 2,7 bilhões. O

João Leite disse que ela falava de 3,7 bilhões. Eu me lembro de 2,7, mas não vou

teimar com o Deputado João Leite, porque realmente não me lembro se a Secretária

Vilhena falava em 2,7 ou 3,7. Mas, no final das contas, ela mandou o projeto para cá

dizendo que eram 2,1 bilhões. Com esse valor era possível negociar e fazer um bom

acordo com os professores. Havíamos conversado com a Profa. Beatriz Cerqueira - a

quem  aqui  mais  uma  vez  faço  uma homenagem,  uma  das  maiores  sindicalistas

reveladas nos últimos tempos no Brasil, uma jovem sindicalista de futuro -, que dizia

que era possível negociar. Com 2,1 bilhões teríamos feito um grande acordo e saído,

toda a Assembleia Legislativa, com a “bola cheia” com as professoras e contribuído. A

teimosia do  governo é que levou a não pacificar  -  para  usar  uma palavra que a

Beatriz vinha usando - governo e categoria. Então, não houve pacificação. A categoria

não está pacificada,  pelo  contrário.  A tendência é uma radicalização maior.  Disse

também à Profa. Beatriz que o governo fez, de todos esses males, uma questão que

se revelará contra ele próprio.

O  governo  agora  unificou  a  categoria.  Todos  estão  no  subsídio,  todos  estão

arrochados e terão a mesma bandeira, que é transformar o subsídio em piso. Isso a

Renata Vilhena e a Gazzola não entenderam, mas elas conseguiram unificar a luta.

Agora não teremos os professores divididos entre os que têm subsídio e os que têm

piso. Ela conseguiu nivelar todos por baixo. Isso também aponta para uma luta com

perspectiva de maior unidade entre os professores. Criou-se, portanto, a expectativa

entre eles de que a batalha não terminou. Quando digo batalha, é no bom sentido,

não é batalha da guerra, mas da luta pela educação pública de qualidade. Essa luta

continua em melhores condições agora, mas poderíamos ter feito um acordo melhor

para os professores, para a própria Assembleia Legislativa.

Aí, o Deputado Sávio Souza Cruz tem razão. Acho que às vezes falta isso. Não me

refiro apenas à base de governo aqui só, não. Isso falta às bases de governo, de

maneira geral. Falta às bases serem mais impositivas ao governo, não serem bases

que  apenas  votem  e  sejam  subservientes  às  vontades  do  Executivo,  mas  que

também, dialeticamente, façam o governo modificar sua posição e postura. Isso vejo
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também no Congresso Nacional.  Às vezes falta  aos Deputados do PT e da base

aliada dizerem ao Lula e à Presidenta Dilma que têm de avançar assim ou assado, e

não  apenas  obedecer  ao  governo.  Não  faço  aqui  uma crítica  à  base  aliada,  do

governo  Anastasia.  Faço  de  maneira  geral.  O  Parlamento,  em  outras  palavras,

precisa se impor mais. Isso também é algo que julgo bastante importante. Quando o

Parlamento se impõe mais ao Executivo, isso também nos favorece.

Mas, Sr. Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., vejo que precisamos tentar

criar  uma  unidade  maior  entre  nós,  Deputados,  para  esse  debate.  Ao  invés  de

ficarmos medindo força em projeto de lei  sobre o qual  em grande parte estamos

acordados, precisamos tentar também aqui pacificar as relações entre os diversos

Deputados. Hoje à tarde estávamos por um triz.  Houve uma diferença grande em

relação a determinado projeto de lei. Quem sabe amanhã, com a cabeça mais fresca,

o Deputado Délio Malheiros poderá nos ajudar a encontrar uma solução, uma saída

para isso. Ele e o Tiago Ulisses foram decisivos no processo de obstrução aqui hoje.

Essa questão precisava ser melhor resolvida entre nós.

Quem sabe amanhã,  ao invés de  fazermos isso  hoje,  por  um procedimento de

enfrentamento  que  não  levará  a  nada  e  continuará  amanhã.  Acredito  num

entendimento. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, fizemos um acordo com o

governo  e  estamos  para  cumpri-lo,  Sr.  Presidente.  Não  faço  isso  como  pura

obstrução, acredito que poderemos caminhar para uma unificação a partir de amanhã

cedo. Votar hoje ou votar amanhã, dá na mesma; portanto, peço ao Sr. Presidente,

Deputado Dinis Pinheiro, ao Deputado Alencar da Silveira Jr. e ao Líder de governo

que encerremos a reunião,  visto que não há quórum. Voltaremos amanhã para a

tentativa de um acordo, que já está resolvido em grande parte. Resta muito pouco

para resolvermos o acordo como um todo, mesmo com a diferença de projeto. Creio

que amanhã poderemos caminhar para esse acordo,  pacificar com a Bancada do

PMDB, que ficou insatisfeita, pois não viu se cumprir o que em um dos seus itens se

reivindicava. Amanhã o Deputado Délio Malheiros também poderá nos ajudar nisso,

pois é um Deputado muito flexível às negociações. Pedimos a ele e ao Deputado

Ulisses apoio nesse sentido.

Questão de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. que encerre a reunião, haja vista não

haver número regimental.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 15, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 15/12/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Adalclever Lopes -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -

Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Durval Ângelo - Gilberto Abramo - João Leite - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Marques  Abreu  -  Rômulo  Viegas  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a

extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011
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Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos

de Lei nºs 2.701, 2.702, 2.703, 2.447 e 2.660/2011; aprovação - Registro de presença

- Discussão e Votação de Proposições: 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.571/2011; Requerimentos dos Deputados Antônio

Júlio  (3),  Sargento  Rodrigues  e  Bonifácio  Mourão;  deferimento;  discursos  dos

Deputados Sargento Rodrigues, Arlen Santigo e Rogério Correia; requerimento do

Deputado Antônio Júlio; deferimento; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas,

subemenda e destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação

das  Emendas  nºs  7  e  11  e  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  6;  aprovação;

prejudicialidade da Emenda nº 6; votação das Emendas nºs 1, 2, 5 e 8 a 10; rejeição;

discurso  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;  votação  da  Emenda  nº  3;  rejeição;

verificação  de  votação;  ratificação  da  rejeição;  discursos  dos  Deputados  Délio

Malheiros  e  Bonifácio  Mourão;  votação  da  Emenda  nº  4;  rejeição;  verificação de

votação; ratificação da rejeição; declarações de voto - Prosseguimento da discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.283/2011; apresentação das Emendas nºs 1 a 6;

encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação;

votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação; votação

da Emenda nº 3; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da

Emenda nº 4; aprovação; votação da Emenda nº 5; aprovação; votação da Emenda

nº 6; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.449/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.450/2011;  encerramento  da  discussão;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;

votação  do  projeto;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  verificação  de

votação;  ratificação da aprovação -  Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.451/2011; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do

vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 2.550/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.616/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº  2.617/2011;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto;  aprovação;
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verificação de votação; ratificação da aprovação; declaração de voto - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 2.661/2011; discurso do Deputado Sargento Rodrigues;

apresentação  da  Emenda  nº  1;  Acordo  de  Líderes;  Decisão  da  Presidência;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma

do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação; declarações de voto -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  1.601/2011;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.709/2011; aprovação

com  a  Emenda  nº  1  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres  de  Redação  Final:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 264, 444 e 692/2011; aprovação;

declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio  - Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

-  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Abertura

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.701, 2.702, 2.703,

2.447 e 2.660/2011 (À sanção.).

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  A Presidência registra, com alegria,  a presença do Deputado

Federal Odair Cunha. Seja bem-vindo.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº  8/2011,  os Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  18 e

22/2011 e os Projetos de Lei nºs 252, 264, 444, 558, 692, 2.229, 2.391, 2.445, 2.656 e

2.726/2011, apreciados na ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011,  do
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Governador  do  Estado,  que  estabelece  diretrizes  e  parâmetros  para  a  política

remuneratória dos serviços públicos da administração direta, autárquica e fundacional

do Poder Executivo, fixa a data anual para a sua aplicação e dá outras providências.

A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Segurança  Pública  opinou  pela  aprovação  do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Administração  Pública.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão

de  Administração  Pública,  que  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 2, com a Emenda nº 7, apresentada em Plenário, a Emenda nº 11, a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 6, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a

5 e 8 a 10. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita a

votação  destacada  do  art.  4º  do  Substitutivo  nº  2.  A  Presidência  defere  o

requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Antônio  Júlio  em  que  solicita  a  votação

destacada do art. 17 do Substitutivo nº 2. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com  o  inciso  XVII  do  art.  232 do Regimento  Interno.  Vem à Mesa

requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita a votação destacada do art.

25 do Substitutivo nº 2. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o

inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  a  votação  destacada  da  Emenda  nº  3.  A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em que

solicita a votação destacada da Emenda nº 4. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, serei breve. Apenas gostaria de

alertar que o projeto que se encontra em votação neste momento é o que trata da

política  remuneratória.  Apresentamos a  Emenda nº  3 a esse projeto,  para a  qual

pedimos destaque.
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Ontem,  desta  tribuna,  durante  20  minutos,  tivemos  a  oportunidade  de discorrer

sobre  essa matéria.  Faço um  apelo  aos  ilustres  colegas  parlamentares  para  que

fiquem atentos, durante a votação, à Emenda nº 3, especialmente a nossa Bancada

do  PDT,  uma  vez  que  deixamos  claro  para  todos  os  Deputados  desta  Casa  o

flagrante  de  inconstitucionalidade  na  política  remuneratória,  que  insere  em  seu

conjunto os policiais e os bombeiros militares.

Tive  a  oportunidade  de  discorrer,  por  aproximadamente  20  minutos,  sobre  o

principal ponto da matéria, que era a revisão geral, anual e a data-base: inciso X do

art.  37 da Constituição Federal.  Mas o legislador  federal,  por  meio  da  Emenda à

Constituição Federal nº 18, de 1998, estabeleceu com clareza que, em se tratando de

militares, não deveria estar no bojo do projeto, tanto no art. 142, § 3º, X, quanto no

art.  42,  §  1º,  da  Constituição Federal.  Ou seja,  a  matéria a  permanecer  com os

policiais e bombeiros militares no mesmo conjunto dos servidores públicos civis é

inconstitucional. É uma flagrante violação da Constituição Federal.

Sr.  Presidente,  no encaminhamento da matéria,  pediremos às Deputadas e aos

Deputados que votem pela aprovação da Emenda nº 3. Uma vez aprovada, apenas

destacaremos os policiais e bombeiros militares no projeto. Aí, sim, estaremos em

perfeita sintonia com o texto constitucional. Além disso, deixamos claro que, durante a

sua exposição das razões do veto à Lei Complementar nº 123, o próprio Governador

do Estado assim descreveu as suas razões: “Não pode prosperar esse projeto com

os policiais e bombeiros militares no mesmo texto, uma vez que o art. 142, § 3º, X, e

o art. 42, § 1º, da Constituição Federal determinam que eles deveriam estar em outro

projeto,  em  outro  texto”.  Ou  seja,  o  projeto  de  lei  complementar  que  tratava  do

assédio moral não poderia contemplar os policiais e bombeiros militares, até porque,

de acordo com os ensinamentos do art. 142, § 3º, X, a lei estadual específica tratará

dos  direitos,  dos  deveres,  das prerrogativas,  da  passagem para  a inatividade,  da

remuneração e de outras peculiaridades dos policiais e bombeiros militares. Portanto,

faço um apelo aos ilustres colegas Deputados e Deputadas, porque esse projeto, da

forma  como  o  governo  enviou  a  esta  Casa,  ou  seja,  da  forma  original,  é

flagrantemente  inconstitucional.  Que  a  Emenda  nº  3  seja  aprovada pelos  ilustres

colegas  Deputados  e  Deputadas  em  respeito  não  a  este  Deputado,  mas  à
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Constituição Federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Arlen

Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Temos que votar esse projeto - e é muito bom votá-lo

-,  que  concede  alguns  incentivos  e  recupera  um  pouco  o  poder  de  compra  dos

funcionários públicos. Aliás, temos que elogiar a postura do Sindpúblicos, que tem

ficado  aqui  até  altas  horas  da  madrugada  e  de  maneira  respeitosa  com  os

Deputados.  Vocês  estão  de  parabéns  por  essa  vigília  e  por  esse  trabalho.  A

participação dos nossos sindicatos é muito importante.

Agora,  realmente,  temos  que  concordar  com  o  fato  de que  a  Constituição  não

permite que os funcionários públicos civis sejam igualados aos militares. Isso não tem

jeito.  Seria  mais  simples  se,  no  lugar  em  que  está  escrito  “funcionários  civis  e

militares”,  tivesse  sido  colocado  “agentes  públicos”,  para  resolver  esse problema.

Mas,  neste momento,  realmente  temos que votar  o projeto.  Queremos que todos

atentem  para  essa  flagrante  inconstitucionalidade,  que,  lá  na  frente,  dificultará  a

questão dos militares. Realmente, temos que ter um carinho muito especial com a

Polícia Militar mineira – a melhor do Brasil - e com os bombeiros militares. Queria

apenas fazer esse registro, Sr. Presidente. Vamos votar o projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,  quero

aproveitar  a  oportunidade  para  saudar  o  Deputado  Federal  Odair  Cunha,  aqui

presente,  que  representa  Minas  Gerais  e  pertence  à  Mesa  Diretora  da  Câmara

Federal. É um prazer tê-lo conosco.

Sr. Presidente, em nome do PT e do PCdoB, quero declarar o nosso voto e pedir

aos Deputados que votem favoravelmente ao Projeto de Lei nº 2.571, mas também

esclarecer  os  motivos  principais  que  nos  levam  a  isso.  Faço  uma  saudação  ao

Sindpúblicos,  na  pessoa  do  Geraldo,  Presidente,  e  dos  demais  dirigentes  e  os

parabenizo pelo trabalho que vêm fazendo para os servidores públicos do Estado.

Parabenizo  também  o Deputado  Sargento  Rodrigues  e  as  demais  entidades  dos

militares, que buscam mostrar essa diferenciação.
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Coloco nosso posicionamento favorável à emenda que está sendo defendida pelo

Deputado Sargento Rodrigues e também pelas  entidades dos servidores militares,

conforme vimos na audiência pública que realizamos para discutir  esse projeto. E

justifico o nosso voto pelos avanços obtidos quando o projeto aqui chegou. Alguns

avanços vieram do acúmulo da luta dos sindicatos, como a data-base, que é uma

reivindicação antiga, mas foi incluída apenas a partir do momento em que o projeto

chegou a esta Casa. Esse foi um avanço importante, porque haverá discussão sobre

a data-base e uma negociação feita com o conjunto dos sindicatos.

Outro avanço é o estabelecimento de que nenhum servidor terá o vencimento-base

menor que o salário mínimo. Parece estranho anunciar ao povo de Minas Gerais que

os servidores não poderão receber um vencimento-base aquém do salário mínimo,

mas é a prova de que isso acontece com muitos servidores. Essa é também uma

conquista importante, embora esse aumento do salário mínimo ainda não signifique

colocá-lo na carreira. Portanto, o governo fica devendo aos sindicatos a colocação na

carreira dessa conquista, do estabelecimento do salário mínimo como o menor salário

do vencimento-base.

Quero também falar do avanço obtido a partir de uma reivindicação antiga: o regime

de 30 horas para os servidores da área da saúde, nesse caso, e da Cemig e da

Unimed. É uma conquista importante, pois eles passam a ter o regime de 30 horas

estabelecido em lei. Falta ainda esse avanço nos outros setores da saúde, mas, sem

sombra de dúvida, é uma emenda também importante e antiga.

E, por fim, outra conquista: nós, do PT e do PCdoB, e vários Deputados do PMDB

que nos  acompanharam nessa votação havíamos informado ao governo que não

avançaríamos  nesse  projeto  se  permanecesse  -  vários  sindicatos  acompanharam

esse nosso posicionamento - a exigência inicial de se diminuir  o limite prudencial.

Pioraria para os servidores o nível de reajuste, pois, para além do limite prudencial da

Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  ficaria  o  Estado  com  um  regime  ainda  de  mais

arrocho que o que já estabelece tal lei. Essa conquista é importante para o servidor,

porque  pode  ser  decisiva  para  aumentos  e  reajustes  maiores.  Se  tivesse  sido

estabelecido o limite que o governo colocou, limitaríamos a possibilidade de reajuste.

Portanto, é uma conquista que considero importante e que, por exigência do PT e do
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PCdoB, foi acrescentada ao projeto.

Com a soma dessas conquistas e a luta que veio do sindicato quanto ao projeto que

aqui chegou, peço aos Deputados da nossa bancada, PT e PCdoB, e aos demais que

o  aprovem,  notadamente,  com  a  ressalva  da  emenda  referente  aos  militares

apresentada pelo Deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  dos  requerimentos  em  que  solicita  a  votação

destacada  dos  arts.  4º,  17  e  25  do  Substitutivo  nº  2.  A  Presidência  defere  o

requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas,  subemenda  e  destaques.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica  prejudicado  o

Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs 7 e 11 e a Subemenda nº 1 à Emenda

nº  6.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

6, fica prejudicada a Emenda nº 6. Em votação, as Emendas nºs 1, 2, 5 e 8 a 10. As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Rejeitadas. Votação da Emenda nº 3. Com a palavra,  para encaminhar  a

votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, serei breve, até porque todos

esperam a votação e quero apenas fazer uma solicitação aos colegas Deputados.

Essa emenda corrige a inconstitucionalidade do projeto. Ela trata, de forma fidedigna,

o texto constitucional.  Ou seja, simplesmente separa os policiais e bombeiros dos

servidores civis no projeto. Assim, faço um apelo ao conjunto de Deputados desta

Casa, para que não permita que o projeto seja aprovado de forma inconstitucional,

como nós aqui já alertamos ontem e agora mesmo, da tribuna. Portanto peço o voto

“sim” à Emenda nº 3.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação
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pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Romel Anízio - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O Deputado Elismar Prado - Voto “sim", Sr. Presidente.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 20 Deputados. Votaram “não”

35  Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  da  Emenda  nº  3.  Votação da

Emenda  nº  4.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado  Délio

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, essa emenda é de minha autoria, e o

destaque é do Deputado Fred Costa. Vi que o parecer é pela rejeição da emenda. O

que diz a emenda? O governo fez uma reformulação na advocacia e estendeu a

vários  advogados  do  Estado,  das  autarquias  e  de  outros  órgãos  públicos  da

administração indireta benefícios que eram da AGE. A primorosa AGE, conta com

valorosos Procuradores, que assumiam quase toda a administração do Estado no

que refere à área jurídica. Mas o governo deixou de incluir 15 ou 16 advogados das

fundações. O governo deu uma série de benefícios aos advogados autárquicos e da

administração indireta e deixou de fora, infelizmente - acreditamos que seja por um

equívoco -, advogados, por exemplo, da Fhemig e da Ezequiel Dias. Pouquíssimos

advogados  foram  injustiçados  por  essa  medida.  Procuramos  estender  a  esses

profissionais do direito os benefícios dados aos demais. A rejeição da emenda se deu

porque ela criaria despesas, mas esses advogados geram receita para o Estado, e

não  criam  mais  despesas.  São  poucos  profissionais.  E,  a  pedido  da  OAB,  os

benefícios deveriam ser estendidos aos advogados fundacionais.

Deixo aqui o pedido. Com todo o respeito e vênia ao Deputado Mourão, peço que a

Emenda nº 4 seja aprovada. Só assim faremos justiça aos advogados das fundações.

São fundações públicas, com advogados que trabalham muito e que, infelizmente,
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foram esquecidos na reorganização da advocacia do Estado.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Na verdade, demos o parecer contrário, porque não

podemos discutir o mérito da emenda, temos de discutir a preliminar. Trata-se de uma

emenda inconstitucional,  porque aumenta a despesa pública.  Aliás,  precisamos,  a

partir do próximo ano, reestudar essa questão. A Comissão de Constituição e Justiça,

cujo  Presidente  é  o  Deputado  Sebastião  Costa,  emitiu  parecer  concluindo  pela

inconstitucionalidade da emenda.

Alguns  Deputados  apresentam  emendas  depois  que  o  projeto  já  passou  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Às  vezes,  a  emenda  é  inconstitucional;  no

entanto  não  é  analisado  pela  referida  Comissão.  Vem  a  Plenário  e  acabamos

aprovando  emenda  inconstitucional.  Temos  de  ter  esse  cuidado.  O  parecer  da

Comissão de Constituição e Justiça é fundamental. No caso específico do Deputado

Délio  Malheiros,  havia  duas emendas de sua autoria,  ambas importantes.  Demos

parecer favorável à que beneficia maior número de pessoas, que é a da remuneração

adequada para o Defensor dativo. Há inúmeros Municípios no interior que não têm

Defensor Público, e demos parecer favorável  à emenda, porque ela não aumenta

despesa  pública,  não  é  inconstitucional.  Mas  esta  emenda  aumenta  a  despesa

pública e é inconstitucional.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram  sua  presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 38 Deputados. Está,
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portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 4. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,

o Projeto de Lei nº 2.571/2011 na forma do Substitutivo nº 2 com as Emendas nºs 7 e

11 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6. À Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  quero  alertar  o  nosso  Líder,

Deputado  Bonifácio  Mourão.  Votei  “sim”  à  emenda  do Deputado  Délio  Malheiros.

Temos de tomar  cuidado quando  fizermos  alguma arguição do que é  matéria  de

iniciativa  ou  privativa  do  Governador.  Se  os  Deputados  pegarem  uma  lupa  um

pouquinho melhor,  vão se certificar de que, no bojo desse projeto, há emenda de

iniciativa  de  Deputado  aprovada.  Cuidado!  Tenho  pedido  coerência  a  alguns

companheiros.  Insisto,  Sr.  Presidente,  pois  a  matéria  que  o  governo  acabou  de

aprovar  em  relação  aos  policiais  e  bombeiros  militares  é  flagrantemente

inconstitucional. Mas os relatores são da base de governo, receberam orientação e

votaram  com  o  governo.  A  matéria  que  votamos,  Sr.  Presidente,  no  mérito,  é

indiscutível. Alertei sobre isso na Comissão de Segurança Pública. Os Consultores

que  estavam ao lado  do  relator  não  puderam  explicar  por  que,  na  Comissão de

Administração  Pública,  passou  uma  emenda  de  Deputado  que  era  privativa  do

Governador. Então dizem: “Essa pode, porque nós queremos que esse Deputado a

aprove”. A coerência é boa para todos, porque o que é constitucional para um, não o

é para outro. Isso depende das bençãos do governo. O Líder Bonifácio Mourão disse

que a iniciativa da emenda do Délio Malheiros é inconstitucional.  Votei favorável à

emenda do Deputado Délio Malheiros, embora o Deputado nem tenha me pedido

isso.  Votei  porque tinha consciência daquilo  que estava votando.  Faço um apelo:

cuidado  com  os  Líderes  da  base  de  governo  quando  fizerem  esse  tipo  de

encaminhamento, porque podemos destacar o que foi colocado no projeto e apontar

a inconstitucionalidade ou o vício administrativo. Votamos favoravelmente ao Projeto

nº 2.571/2011 por dois motivos. Em primeiro lugar, porque aprovou o reajuste de 5%

retroativo  a  outubro  e  de  5%  para  abril  do  próximo  ano.  Votamos  uma emenda

importantíssima  referente  aos  Agentes  Penitenciários  e  Socioeducativos,  que

equipara o salário ao inicial de carreira de um Soldado e de um Investigador. É por

isso que eles estão aqui, acompanhando ordeiramente e aguardando este momento.
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Amanhã,  se  Deus  nos  permitir,  vamos  referendar  isso  no  2º  turno.  Pedi  esta

declaração  de  voto,  porque  acompanhei  a  tramitação  desse  projeto  desde  que

chegou à Comissão de Constituição e Justiça. Tenho feito um alerta ao Secretário-

Geral da Mesa e à Consultoria para que tenham um pouco mais de respeito com os

Deputados, especialmente os relatores. Dizem: “É do governo, não; o resto, tira”. Na

Comissão de Administração Pública, Sr. Presidente, apresentei uma emenda 18 dias

antes e, na hora de o relator proferir o parecer, perguntei: “E as minhas emendas?” O

relator respondeu: “Há emendas nesse projeto?”. Eu respondi que as emendas foram

protocoladas e estavam na minha pasta. Sou Deputado da base de governo, pedi

voto para esse governo, ajudei a eleger esse governo com a convicção do que estava

fazendo, sem dúvida nenhuma. Mas precisam ter um pouco mais de zelo e respeito

com o colega Deputado,  porque é um absurdo um relator  ficar  com as emendas

durante 18 dias, e nem sequer tomar conhecimento delas.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, a Bancada do PT e do PCdoB e

mais  alguns  outros  Deputados  votaram  favoravelmente  a  esse  projeto.  Aliás,  o

Deputado Sargento Rodrigues já falou sobre a questão dos 5% em outubro e em

abril. Houve uma discussão com os servidores do Estado aqui representados, e o que

prejudicava esse projeto original era o fato de ele ser mais exigente que a Lei de

Responsabilidade Fiscal. Muitos Prefeitos têm questionado as exigências dessa lei,

porque não está sendo possível pagar reajuste aos servidores públicos, já que a lei

exige que nada seja pago além dos limites que ela impõe. No projeto apresentado, o

Governador propunha um rigor maior ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal,

mas houve entendimento e bom-senso. O nosso Líder, o Deputado Rogério Correia,

participou efetivamente do debate.  Quando há entendimento  e  diálogo,  as  coisas

fluem, e toda a Casa pode contribuir, na medida do possível, para a melhor solução

para  os  que  serão  atingidos  por  essa  lei.  Em  relação  à  emenda  do  Deputado

Sargento  Rodrigues,  certamente,  em  razão  da  sua  exposição  e  das  informações

prestadas, bem como por causa da legislação, fomos convencidos de que, de fato, há

ilegalidade  na  inclusão  dos  policiais  nesse  mesmo  projeto,  por  isso  votamos

favoravelmente. Era o que queria deixar registrado.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi a palavra para
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declarar  voto,  porque à tarde  já  havia  me inscrito  para  discutir  esse projeto.  Em

respeito aos colegas, desisti de discutir, porque sei do cansaço de todos e do trabalho

exaustivo que há neste Parlamento. Reservei-me o direito de fazer declaração de

voto. É importante esclarecer que ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, ouvi

que os Assessores mandam nos relatores, mas, em mim, não. Ao dar meu parecer, fi-

lo pelo encaminhamento favorável a uma proposição que estabelece parâmetros, e

não fixa vencimentos, mesmo porque o vencimento dos militares já está estabelecido

até  2015.  Nesse  caso,  eles  estariam  tacitamente  excluídos  da  mensagem

governamental,  dizendo-lhes  respeito  apenas  as  datas  estabelecidas,  nada  além

disso. Disseram que a Comissão rasgou a Constituição, mas não é bem verdade, já

que a Constituição não pode ser interpretada como um versículo bíblico, isolada do

contexto. Cada artigo da Constituição tem de ser interpretado dentro do contexto.

Estamos falando de qual princípio da Constituição? Da isonomia. Mas que isonomia é

essa  em  que  se  exclui  esta  ou  aquela  categoria  de  um  projeto  que  estabelece

parâmetros?! Há ainda um outro aspecto que gostaria de considerar: durante todo o

tempo, tive muita paciência e volto a repetir que agradeço aos que votaram seguindo

o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Tenho a certeza de que não haveria

por  parte  de  nenhum  dos  que  votaram  interesse  em  prejudicar  esta  ou  aquela

categoria.  Disseram mais, isto é, que nós, ao tomarmos posse, juramos cumprir  a

Constituição. Ora, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, apesar de ter jurado cumprir a

Constituição, não posso apresentar-lhe emenda? É lamentável ouvir isso. Segundo

eles, se jurei cumprir a Constituição, então não posso inová-la, nem sequer interpretá-

la à luz dos dias de hoje e das circunstâncias atuais. Então, se eu jurei cumprir esse

texto, só um Deputado constituinte poderia mudar a Constituição. Dessa forma, não

poderíamos fazer isso na base do esforço e do sacrifício.  Respeitei  todos os que

apresentaram emendas à Constituição até hoje. Estou aqui há 21 anos, e não há

nenhuma de minha autoria. Eu, sim, procuro respeitar a Constituição como está. Não

quero nela inserir  nenhum interesse desta ou daquela categoria.  Ela deve ser de

todos os mineiros, como a Constituição Federal o é de todos os brasileiros. Dei meu

parecer convicto. Não me abalei pelas críticas das últimas semanas, exerci a virtude

da paciência, da paciência, da paciência... Agora chegou a hora de dizer o que penso.
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Meu abraço a todos. Se terminarmos os trabalhos amanhã, feliz Natal a todos. Não

se pode modificar aquilo que é sagrado, como o Alcorão e a Bíblia Sagrada. Se jurei

não modificar a Constituição também não posso apresentar-lhe emenda. Um abraço

a todos.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  render  minhas

homenagens ao Deputado Bonifácio Mourão. Faço isso, porque, às vezes, aquele

que apresentou um voto contra sua tese não é seu inimigo.  Às vezes, ele é seu

amigo. Como dizia Santo Agostinho, “prefiro os que me criticam aos que me bajulam,

porque os que me bajulam levam-me para o precipício e os que me criticam podem

ensinar-me o  caminho  certo”.  Apenas  discordo  desta  Casa  quanto  à  questão  da

constitucionalidade.  Quero  render  minhas  homenagens  ao  Deputado  Bonifácio

Mourão, quando ele diz que toda matéria, quando é inovada, após sair da Comissão

de  Constituição  e  Justiça,  deveria  a  ela  retornar.  Concordo  integralmente  com  o

Deputado  Bonifácio  Mourão.  Talvez,  se  houvesse  retornado  à  Comissão  de

Constituição e Justiça, a questão dos cartórios não prosseguisse. Mas vejo que, às

vezes, a interpretação desses projetos, na Comissão de Constituição e Justiça, à luz

da Constituição,  é  um pouco exagerada e  acaba amordaçando ou engessando o

processo legislativo. Esse foi o caso da Emenda nº 4. Quando se determina que se

estendam  aos  Procuradores  autárquicos  ou  fundacionais  os  benefícios  de  outros

Procuradores,  não necessariamente significa isso aumentar  despesas. Quando se

recebe  do  Estado  o  bolo  dos  honorários  advocatícios  de  sucumbência,  ele  é

redistribuído entre todos os advogados.  Não se está tirando dinheiro do caixa do

Estado  -  talvez,  contabilmente,  a  isso  possa  se  parecer  -,  mas  quero  dizer  que

concordo com o Deputado Bonifácio Mourão. Aliás, o Regimento Interno prevê que,

quando  uma matéria  tramita  no  2º  turno  ou  nela  se  insere  um  texto  novo,  uma

inovação,  que não foi submetida ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça,

poderá o Deputado apresentar requerimento, em Plenário, solicitando que ela retorne

à Comissão e  seja revista  quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais.  Quero

apenas fazer  esse acréscimo e  dizer  que tenho profundo respeito  pelo Deputado

Bonifácio Mourão. Aliás, foi ele o principal autor, na condição de relator, em 1988, da

Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Curiosamente,  ele  tinha,  como  seu
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assessor, o atual Governador. Eu era o assessor do assessor. Eu era assessor do

atual  Governador  para  assuntos  específicos,  e  este  era  assessor  do  Deputado

Bonifácio Mourão na comissão constitucional, que começou a funcionar em 1988 e

terminou em 1989. A Constituição mineira pode não ser uma pérola, mas o Deputado

Bonifácio Mourão muito contribuiu para que se tornasse modelo para outras Cartas

Estaduais.

O Deputado Rogério Correia - Queria concordar com o Deputado Délio Malheiros.

Votei favoravelmente à emenda, mas queria chamar a atenção para outro aspecto

que ainda não foi observado. Às vezes, é-se muito rigoroso com uma emenda, e não

com outra. Votei favorável a ambas, mas todas aumentam despesas. A jornada de 30

horas estabelecida,  que foi  aprovada,  indiretamente também aumenta  a despesa,

pois,  com a redução,  será necessária  a  contratação de outros  trabalhadores.  Em

tese, isso aumenta a despesa. Estamos fazendo isso no Projeto de Lei nº 2.571/2011,

que insere uma despesa que será destinada ao servidor público. Houve tratamentos

distintos  para  as  emendas.  Citei  essas  duas,  mas  outras,  que  também  foram

aprovadas,  representam  aumento  de  despesa.  Logo,  isso  não  levaria  à  rejeição

dessa emenda por causa do que a OAB e os advogados disseram. Votei a favor das

duas,  por  achá-las  justas.  Estão  corretamente  no  projeto.  Não  se  trata  de

“Frankenstein”,  e  houve  tratamento  diferenciado,  pois  se  diz  que  uma  é

inconstitucional por gerar despesa, e a outra não. Essa, que nós mesmos votamos,

também gera despesas.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.283/2011,  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  que  altera  a  Lei  nº  14.937,  de

23/12/2003, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Continua em

discussão, o projeto. Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.283/2011

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 9º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 9º - Ficam revogados o inciso II do art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de



2930
____________________________________________________________________________

1998, e o art. 16 da Lei nº 15.956, de 29 de dezembro de 2005.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Gustavo Valadares

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo:

'Art. 11 - (…)

§ - O IPVA incidente sobre a propriedade de ônibus utilizado no transporte coletivo

urbano  de  passageiros  será  pago  em  cota  única  ou  em  oito  parcelas  mensais

consecutivas.'.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O “caput” do art. 11 da Lei nº 14.937, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

'Art. 11 - O IPVA será recolhido, a partir de 15 de fevereiro de cada exercício, por

intermédio  da  rede  bancária  credenciada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,

cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em três parcelas

mensais consecutivas.'.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

Art.  … - O art.  6º  da Lei nº 19.445,  de 12 de janeiro de 2011,  passa a vigorar

acrescido dos §§ 3º e 4º:

“Art. 6º - (…)

(…)

§ 3º - Aplicam-se as penalidades previstas neste artigo à delegatária para o Sistema

Intermunicipal  de Passageiros quando se comprovar  a  parada habitual  de veículo
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rodoviário sob sua responsabilidade, para embarque e desembarque de passageiros,

em locais que não os pontos extremos, os pontos de parada ou os pontos de seção

definidos no Quadro de Regime de Funcionamento - QRF - da linha.

§ 4º - A comprovação de parada habitual constará de auto específico de infração

lavrado  pela  autoridade  competente,  nos  termos  do  Regulamento  do  Serviço  de

Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal  e Metropolitano do Estado de Minas

Gerais - RTSC.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 5

Fica suprimido o art. 5º do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Paulo Lamac

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier:

Art. … - O inciso III do art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (…)

(…)

III  -  1% (um por  cento)  para  veículos  destinados a locação,  de  propriedade de

pessoa  jurídica  ou  vinculado  a  cooperativa,  que  preencha  pelo  menos  um  dos

seguintes requisitos:”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Paulo Lamac

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

Gustavo Valadares, que recebeu o nº 1, três do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

receberam os nºs 2 a 4, e duas do Deputado Paulo Lamac, que receberam os nºs 5 e

6, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas a

votação  independentemente  de  parecer.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1,  salvo

emendas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Em  votação,  a  Emenda  nº  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 3.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 43 Deputados. Está,

portanto,  ratificada  a  rejeição da Emenda nº  3.  Em votação,  a  Emenda nº  4.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que a  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Em  votação,  a

Emenda nº 6. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 1.283/2011 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1, 2, 4 e 5. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.449/2011, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, que consolida a Legislação Tributária do

Estado de Minas Gerais, e fixa prazo mínimo para alienação de veículos automotores

apreendidos  ou  removidos.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei nº 2.449/2011 na forma do
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vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.450/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  a  empresa  Minas  Gerais  Participações  S.A.  -  MGI  -  a  constituir

subsidiária. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.  Com a palavra,  para encaminhar  a votação,  o Deputado

Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Atendendo  à  solicitação  do  Líder  do  Governo,

Deputado Luiz Humberto, e para não mais cansar os nobres Deputados, vou fazer,

em  nome das  Bancadas  do PT e  do  PCdoB,  o  encaminhamento  da  votação  do

Projeto de Lei nº 2.450/2011, estendendo os mesmos argumentos aos Projetos de Lei

nºs 2.451/2011, em seguida na pauta, e 2.617/2011, mais adiante, os três de autoria

do  Governador  do  Estado.  O  primeiro  deles  autoriza  a  empresa  Minas  Gerais

Participações - MGI - a constituir subsidiária, como está no texto original. Mas, por um

substitutivo, em que simplesmente se acrescentou um “s” à palavra, a autorização de

criação passou a  ser  para subsidiárias.  O mesmo acontece no Projeto de  Lei  nº

2.451/2011, que inicialmente autorizava a criação de uma subsidiária no BDMG, mas

que depois, também com um simples “s”, passa para subsidiárias. O Projeto de Lei nº

2.617, que já autorizava a criação de subsidiárias, continuou assim. Mas em todos

esses projetos - tanto para a MGI, como para o BDMG e para a Codemig -, não foi

possível ou o governo não quis esclarecer que subsidiárias são essas. Quantas são?

Para  que  vão  servir?  Em  que áreas  atuarão? Quantas  diretorias  e  cargos  serão

criados em cada? Qual  é o objetivo de cada subsidiária? Nada veio exposto nos

projetos. Nas comissões de que participamos, solicitamos que esse esclarecimento

fosse dado aos Deputados. Na Comissão de Fiscalização Financeira, o Deputado

Ulysses Gomes buscou dar  mais transparência a esse processo,  com discussões

com o governo, pela Secretaria de Planejamento, mas não tivemos, Deputado Almir

Paraca, qualquer explicação do que seriam essas subsidiárias.

Também aqui o governo não se explicou. Quando se abriu a discussão em 2º turno,

nenhum Deputado do governo veio esclarecer quantas subsidiárias  serão criadas.

Por exemplo, quais subsidiárias serão implementadas na Codemig e para quê? Estou
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falando da Codemig, que tem uma trajetória no mínimo estranha:  tem sua função

mudada de uma para outra e, em sua Presidência, segue o Sr. Borges da Costa,

indicado pelo Senador Aécio Neves, com quem tem uma história de parentesco e

ligações estreitas.  Agora permitiremos a criação de várias  subsidiárias sem saber

quais são elas.

Ora, o Deputado André Quintão lembrou muito bem da Copanor, uma subsidiária

criada pelo governo com a promessa de trazer vários avanços, que nunca tivemos.

Na prática, o que aconteceu - e que agora é o nosso temor - foi que se estabeleceu

para  a  Copasa  uma venda  de  cotas  mais  caras,  porque  a  Copasa,  onde  estão

também os acionistas, ficou com a parte boa, do lucro. Mas a parte pobre, que é a

Copanor, com a despesa, ficou para o governo. Dizem que essa não dá lucro, que

isso  ou  aquilo;  fato  é  que ela  é  a  filha  mais  pobre,  que  não  implementa  o  que

objetivamente se tinha proposto fazer quando de sua criação. Então, até hoje ela tem

fracassado.  O  Deputado  André  Quintão  fez  várias  intervenções  nesse  sentido  e

comprovou essa questão; trouxe aqui,  inclusive, para que todos víssemos, a água

que estava sendo distribuída às cidades menores; trouxe uma amostra numa garrafa

PET e demonstrou todo o problema que vivem as nossas cidades menores; enfim,

expôs as deficiências do que havia sido prometido pela subsidiária. Aliás, não consigo

entender  para  que  vão  ser  criadas  essas  subsidiárias  da  Codemig,  quais  os

interesses. Também para que se criar,  por que o governo enviou um projeto para

criação de uma subsidiária  do  BDMG agora,  Deputado Jayro  Lessa.  V.  Exa.  que

entende muito mais disso que eu e diz “subsidiárias”? Há a sugestão de criação de

uma  subsidiária  do  BDMG.  Entra  um  substitutivo  e  simplesmente  colocam

“subsidiárias”. Deputado Adelmo, não dizem em que ramo atuará cada uma e quantas

são,  se  duas,  três,  quatro  ou  cinco.  Não  sabemos.  Não  se  deu  nenhum

esclarecimento.  Quantos  cargos  serão  criados  em  cada  uma  dessas  empresas

subsidiárias? Haverá uma nova direção, uma nova diretoria, o que significaria mais

custo, ficaria mais caro?

Digo o mesmo com relação à MGI, que também apresenta muitos problemas. Diria

que é necessário até fazer uma auditoria para sabermos como estão as questões

dentro dessa empresa. Em vez disso, o governo cria uma subsidiária sem dar, a nós
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Deputados,  nenhum  esclarecimento.  Aqui  também  era  “subsidiária”,  mas  veio  o

substitutivo e, de repente, colocaram “subsidiárias”, mas não nos esclareceram o que

o governo quer com elas. É um mistério. Estamos aprovando aqui uma caixa-preta,

sem sabermos, de fato, o que fará o governo.  Às vezes,  fica repetitivo dizer que

estamos assinando um cheque em branco. O Deputado Sávio Souza Cruz disse que

a Assembleia  Legislativa  é subserviente  ao  governo,  e  concordo com ele.  Nesse

caso, a subserviência parece-me absoluta, a não ser que alguém venha aqui e me

explique por que tantas subsidiárias, quais são o plano e o planejamento do governo.

Não  ouvi  nenhum  Deputado  nos  esclarecer  isso,  porque  o  governo  não  fez

esclarecimentos.  E  a  Assembleia  Legislativa  votará  o  projeto,  mesmo que  esses

esclarecimentos  não  existam.  Nesse  caso,  há  uma  subserviência  evidente  ao

governo. Temos o papel de fiscalização, e nós o estamos fazendo: solicitamos. Tinha

de ter sido feita pelo menos uma audiência pública para cada um desses projetos,

para o governo vir e explicar, para o sabatinarmos, concordarmos, discordarmos e

ajudarmos a alterar o projeto. Eu disse ontem que esse não é um mal apenas deste

parlamento e desse governo. Não serei hipócrita em dizer isso. Não faço essa crítica

apenas a este parlamento e a esse governo. Por  isso é necessária essa reforma

política de que tanto falamos e que não aparece. Mas a subserviência do Parlamento

ao Executivo é maléfica,  porque não se estabelece o regime democrático na sua

plenitude.  Como a base do governo depende do governo,  e muito,  inclusive para

continuar como tal, não questiona nada. Como é extremamente majoritária, também

nega à Oposição as condições de questionamento, que era o nosso papel. Ora, no

mínimo o governo devia ter ido à Comissão de Administração Pública e à Comissão

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  dizer  o  que  pretende  fazer  com

essas subsidiárias, com cada uma dessas empresas.

Aprovar  um  projeto  desse,  Deputados,  acho  simplesmente  temerário,  porque

ninguém  aqui  tem  condições  reais  de  dizer  o  que  pretende  o  governo,  que

planejamento ele tem quanto à MGI, ao BDMG e à Codemig. O BDMG, nem sabemos

como funcionam de fato as questões lá dentro. Às outras duas entidades todos temos

críticas. Recebemos, às vezes,  denúncias de funcionários sobre o comportamento

delas. Então, são pontos sobre os quais não temos clareza de como foram feitos. Por
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exemplo, por que a Codemig foi escolhida para fazer a Cidade Administrativa? Por

que o governo passou recursos para ela construir a Cidade Administrativa? Por que

não fez por via da Secretaria de Obras Públicas? Não, o governo passou os recursos

para  a  Codemig.  Procurei  saber  isso  no  Tribunal  de  Contas,  que  sabe.  Foram

repassados recursos para uma companhia,  que é a Codemig, para se construir  a

Cidade  Administrativa.  Isso  é,  no  mínimo,  estranho.  Quais  as  vantagens  disso?

Então,  não  há,  Paraca,  condições  reais  de  fiscalização.  Vai-se  aprovar  aqui  a

possibilidade de a Codemig ter quantas subsidiárias quiser, para o Borges da Costa

fazer o que quiser. Que fiscalização faremos? Sinceramente, acho que votar isso aqui

é o mesmo que a Assembleia Legislativa abrir mão do seu papel de fiscalizar e ter

conhecimento da situação. Gostaria muito que algum Deputado pudesse esclarecer

realmente quantas subsidiárias de cada uma dessas empresas serão criadas, bem

como qual o objetivo de cada uma, quantas diretorias terão, qual é a função, o que

vão fazer e como vamos fiscalizá-las. Realmente não entendi essa questão.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Rômulo Viegas - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 41 Deputados. Votaram “não” 9

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  projeto.  Está,  portanto,

aprovado, em  2º turno, o Projeto de Lei nº 2.450/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei nº 2.451/ 2011, do Governador do Estado,

que autoriza a empresa Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
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BDMG - a constituir subsidiária. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 39 Deputados. Votaram “não” 9

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  projeto.  Está,  portanto,

aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei nº 2.451/20 11 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.550/ 2011, da Comissão de Assuntos

Municipais, que define a grafia do nome do Município de Dona Euzébia. A Comissão

de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.616/ 2011, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a cooperação com os Municípios na construção e administração de

distritos industriais, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei nº 2.617/ 2011, do Governador do Estado,
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que  autoriza  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  -

Codemig - a constituir subsidiárias. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto favorável.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 8

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  projeto.  À  Comissão  de

Redação.

Declaração de Voto

O Sr. Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei rápido. Optamos por não

fazer  um  processo  de  discussão  mais  aprofundada  porque  não  tivemos  contra-

argumento que pudesse ser apresentado nem agora no 1º turno, no 2º turno, nem

dentro da Assembleia, nem esclarecimento do governo. Informamos aos Deputados

que  no  ano  que  vem  vamos  solicitar,  por  meio  da  Comissão  de  Administração

Pública, a realização de uma audiência, mesmo que tardiamente, para que o governo

venha à Assembleia Legislativa e se digne a explicar aos Deputados, pelo menos a

nós, que temos interesse, o que são essas três companhias, quais subsidiárias serão

implementadas  para  que  possamos  compreender  o  que  se  pretende  no

funcionamento do Estado por  meio  dessas companhias  e  também do BDMG.  De

antemão, já peço o apoio dos Deputados para que possamos, pelo menos, realizar

uma audiência pública para que o governo explique à sociedade o que pretende com

esse projeto já aprovado. Muito obrigado.
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O Sr.  Presidente -  Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.661/2011, do

Governador do Estado, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

para o ano de 2011. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, como elaborei esta discussão

por  escrito,  ela será bastante objetiva.  Não vamos divagar  sobre a matéria.  Esse

assunto é muito importante, porque a lei  de efetivo, que vamos votar agora no 2º

turno, tem impacto direto nas promoções de praças e oficiais no Corpo de Bombeiros

Militar e na Polícia Militar. E é exatamente sobre essas promoções que vou discorrer

no meu pronunciamento, tendo em vista o não cumprimento de um acordo feito com

este Deputado e com todos os Presidentes de entidades de classe da Polícia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar  pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.  Em face

desse não cumprimento, ilustre Deputado Tenente Lúcio, eu e vários Deputados desta

Casa recebemos centenas de “e-mails” agressivos, porque os policiais e bombeiros

militares entenderam que esse assunto era de nossa autoria, ou seja, que a solução

caberia a nós. No entanto, a solução estava com o Comando da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar. O primeiro “e-mail” que recebi é do Sgt. Antônio Vitório da

Silva, que disse que poderia identificá-lo. (- Lê:)

“Caro Deputado Sargento Rodrigues, boa tarde!

V.  Sa.  deve se lembrar  das duas  reuniões realizadas no Clube dos Oficiais  da

Polícia Militar no ano de 2010 e da audiência pública na Assembleia Legislativa com a

presença  do  Deputado  Délio  Malheiros  e  do  Cel.  Cantarino,  representando  na

oportunidade o Comandante-Geral. Nas oportunidades, foram discutidos os critérios

de promoções da atual  lei  de promoções da PMMG e do Corpo de Bombeiros e

principalmente  a  falta  da  antiguidade  para  algumas  graduações  e  postos.  Na

audiência  pública  da  Assembleia  Legislativa  ficou  acertado,  na  palavra  do  Cel.

Cantarino, que para 2011 as distorções da lei de promoções seriam corrigidas neste

ano.  Entretanto,  o  Comando-Geral  não  cumpriu  com  a  palavra  dada  pelo  seu

representante  quando  da  sua  participação  na  audiência  pública  na  Assembleia

Legislativa em 2011. O mais estranho ainda é o silêncio de V. Exa. e das entidades de
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classe que participaram do encontro naquela oportunidade, ou seja, da Aspra,  do

COPM e do Centro Social dos Cabos e Soldados. Ninguém fala nada. Ainda mais,

observando o quadro de acesso de oficiais, vejo que nele se encontram os nomes do

Ronaldo, àquela época Presidente da Associação dos Oficiais; do Maj. Piccinini, filho

do  Cel.  Piccinini,  Presidente  do  COPM;  e  ainda  do  Maj.  Negraes,  um  dos  mais

prejudicados e que se fazia presente nos encontros do COPM. Já os praças, nada.

Será que houve um acordo, caro Deputado Sargento Rodrigues, ou essas reuniões e

a  audiência  pública  foram  armações  para  nos  enganar?  Essa  de  dizer  que  o

Governador  não  aceitou  que  o  Comandante-Geral  alterasse  os  percentuais  das

graduações e postos é uma grande falácia, uma vez que na PMMG existem muitas

unidades sendo comandadas por militar recebendo diferenças de função porque não

há um número suficiente  de postos  e  graduações para  ocupar  tais  cargos.  Nada

alteraria no Orçamento do Estado, uma vez que ele já paga por esse serviço ao pagar

a diferença de função. Na verdade, o que houve foi uma grande armação do alto

comando e das entidades de classe, talvez com a sua contribuição, em não reparar

os prejuízos aos militares, que foram prejudicados por essa maldita lei de promoções.

Manifeste-se, Deputado, diga alguma coisa. Não somos palhaços. 1º Sgt. Vitório”.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV

Assembleia, hoje ocupo novamente esta tribuna para trazer o sentimento de muita

revolta que se abateu nos Policiais  Militares de Minas Gerais.  No dia 1º/12/2010,

realizamos,  na Comissão de Administração Pública da Assembleia de Minas, uma

audiência pública, cuja finalidade era discutir os critérios de promoção adotados pela

Polícia  Militar  e  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  após  o  advento  da  Lei

Complementar  nº  95/2007,  especialmente  no  que  se  refere  à  promoção  por

antiguidade.  Nessa  data,  Sr.  Presidente,  contamos  com  a  presença  dos

representantes dos respectivos comandantes da PMMG e do Corpo de Bombeiros, e

foram apresentadas diversas reclamações pelos policiais e bombeiros militares, tais

como a retirada da promoção de 1º Sargento para Subtenente e de Major a Tenente-

Coronel pelo critério da antiguidade, além da não realização de uma transição dos

critérios de promoção da Lei Complementar nº 5.301/1969 para a Lei Complementar

nº 95/2007.
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Durante  a  audiência  pública,  fiz  uma  exposição  para  que  todos  que  estavam

presentes  entendessem  os  fatos,  assim  sucedidos:  durante  a  tramitação  do PLC

86/2006, o Cel. Gilberto Cabral, à época Chefe do Estado Maior da Policia Militar, em

reunião  com  este  Deputado,  afirmou  que  havia  percorrido  vários  batalhões  e

companhias da PMMG, buscando sugestões para aperfeiçoar a minuta do anteprojeto

de lei e que, portanto, não haveria necessidade de emendar a proposição ou fazer

qualquer alteração em seu texto. Durante a tramitação do PLC 86, para corrigir as

imperfeições da proposta,  por  diversas  vezes,  apresentei  emendas,  tentando,  por

exemplo,  retomar  a  antiguidade  de  1º  Sargento  e  de  Major.  Em  todas  as

oportunidades, o Comando da PMMG fez um forte “lobby”, junto ao governo e sua

bancada de apoio na ALMG, buscando a aprovação do projeto na forma original. E

assim foi até sua aprovação.

A Lei Complementar nº 95, de 2007, trouxe consigo um dispositivo de transição que

se mostrou insuficiente para beneficiar os militares mais antigos. Os Comandos da

PMMG e do Corpo de Bombeiros, no meu entendimento, deveriam ter apresentado

uma forma mais longa de transição, com mais três anos de promoções, no meio e no

final do ano, até promoverem, por antiguidade, todos os que se encontravam nessa

condição, acertando, dessa forma, o quadro de promoções das corporações. Já a

partir de 2008, com a primeira promoção após a publicação da Lei Complementar nº

95,  começaram  a  surgir  as  primeiras  reclamações.  Os  policiais  e  os  bombeiros

perceberam o quanto a lei estava prejudicando os mais antigos, causando enorme

distorção do jargão mais respeitado dentro dos quartéis: “antiguidade é posto”. Ou

seja,  a  antiguidade deveria  ser  sempre respeitada na caserna.  Desde então,  são

inúmeras as reclamações registradas sobre a nova lei e suas graves distorções. No

dia 1º de dezembro, este Deputado, como já mencionado inicialmente, apresentou

requerimento na Comissão de Administração Pública com o  objetivo  de  fazer  um

debate sobre o tema, permitindo a participação das entidades de classe, dos militares

e dos Comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Nesta data o

Coronel Cantarino, em nome do Comandante-Geral da PMMG, Cel. Renato Vieira de

Souza,  comprometeu-se a realizar  um estudo de reformulação da legislação para

corrigir  as  falhas  apontadas.  Todos  que  estavam  presentes  acreditaram  que  o
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Comandante-Geral da Polícia Militar iria cumprir o compromisso firmado perante os

Presidentes das entidades de classe, o Deputado Délio Malheiros, então Presidente

da Comissão e este Deputado.

Em busca de construir  uma solução,  durante o ano de 2011,  realizamos  várias

reuniões,  uma  delas  no  Clube  dos  Oficiais  da  Policia  Militar,  e  novamente

compareceu o Coronel Cantarino, representando, mais uma vez, o Coronel Renato

Vieira de Souza, que, na ocasião, reafirmou o que havia dito na ALMG em relação

aos estudos para correção das falhas da Lei  Complementar  95/2007.  Outras três

reuniões  ainda  foram  realizadas  no  gabinete  do  Comandante-Geral  da  PMMG,

sempre com a presença dos Presidentes das entidades de classe e dos Coronéis

Renato Vieira de Souza e Sílvio Melo, Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar.

Na  terceira  e  última  reunião,  já  no  final  do  primeiro  semestre  de  2011,  o  Cel.

Renato, na presença de todos, solicitou ao Cel. Cantarino que apresentasse o novo

formato  das  promoções  para  dezembro  do  corrente  ano.  Durante  toda  a

apresentação, o Cel. Cantarino dizia que cerca de 80% de todos os 2º-Sargentos e

1º-Sargentos  seriam promovidos em dezembro de 2011.  E que as promoções de

Capitães e Majores ocorreriam da mesma forma, ou seja, seria observado o critério

da antiguidade, ativando assim todas as vagas possíveis. Qual seria a fórmula para a

solução apresentada? Na realidade não haveria nenhum segredo, o Comando estava

apenas colocando em prática o dispositivo do art. 184, § 7º, da Lei Complementar nº

95/2007.  Passei  os anos de 2009 e 2010 cobrando insistentemente,  por  meio de

audiências públicas e reuniões com os Comandos,  uma solução para o problema

mencionando, inclusive que haveria como corrigir o problema das promoções sem

alterar  a  lei,  mas  ninguém  deu  ouvido  a  este  Deputado.  Para  que  possamos

contextualizar, vejamos o que dispõe o artigo da lei: “Art. 184 - As promoções serão

feitas  anualmente  no  dia  25  de  dezembro.  (…)  §  7º  Na  hipótese  de  haver

necessidade, o Alto-Comando, órgão colegiado composto por Oficiais do último posto

da ativa, poderá alterar o período e as frações previstas neste artigo, com vistas à

adequação do efetivo existente ao previsto em lei.”. Dessa forma, ressalto que, na

última  reunião,  o  próprio  Cel.  Renato,  que  conduzia  os  encaminhamentos,  pediu
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tranquilidade, pois as falhas da lei seriam corrigidas, tendo em vista que o Comando

já havia se convencido dos erros trazidos pelas novas regras das promoções que a lei

criou.  Após  a  referida  reunião,  este  Deputado,  os  Presidentes  das  entidades  de

classe e o Vereador Cabo Júlio fomos tranquilizados com a fala do Comandante, que

garantiu  a  solução  definitiva  do  impasse.  Entretanto,  na  semana  passada,  cinco

meses após a reunião, fomos surpreendidos com a informação de que o Cel. Renato

não iria cumprir o compromisso, o que até então era apenas um boato. Assim sendo,

solicitei o agendamento de uma reunião urgente com o Cel. Renato, para tratarmos

desse assunto junto às entidades de classe, mas até a presente data aguardo essa

disponibilidade.  Dessa forma,  percebemos  que  estávamos  sendo  enganados  pelo

Comandante-Geral da Polícia Militar. Não satisfeito com a demora na marcação do

horário, enviei mensagem para o celular do Cel. Renato, cobrando-lhe o cumprimento

do acordo a respeito das promoções e dizendo-lhe que não estava acreditando na

possibilidade de quebra daquele compromisso. A resposta do Cel. Renato foi evasiva

e demonstrou, mais uma vez, que a falta de respeito com a classe aconteceria. Ouvi

de algumas pessoas ligadas ao Comandante-Geral da Polícia Militar que, segundo

ele,  não  poderiam  ocorrer  promoções  devido  a  cortes  no  Orçamento  do  Estado

determinados  pelo  Governador.  Pergunto:  onde está  a  hombridade das  pessoas?

Participamos de pelo menos quatro reuniões com os Comandos da Polícia Militar e

do Bombeiros Militar e, em nenhum momento, o Cel. Renato nos esclareceu a real

situação  da  sua  corporação  nem  sequer  mencionou  problemas  orçamentários;

simplesmente preferiu agir conforme a sua vontade, desrespeitando a classe e todos

os líderes envolvidos nas negociações.

Vou responder  aos questionamentos dos meus companheiros que nos assistem

neste momento, pois respeito todos eles. Fiz questão de narrar os fatos para que não

fique nenhum mal-entendido e para que os policiais militares e bombeiros do nosso

Estado  saibam  o  quanto  eu  tenho  trabalhado  para  corrigir  essas  injustiças.

Infelizmente, devo dizer que o Cel. Gilberto Cabral, mentor da Lei Complementar nº

95/2007,  “vendeu”  o  melhor  dos  mundos  dizendo  que  a  lei  resolveria  todos  os

problemas  dos  militares.  Ele  traiu  a  nossa  classe  pois,  após  fazer  toda  essa

lambança, foi para a reserva como Coronel, assegurou todos os seus direitos e está,
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hoje, muito tranquilo. Vale dizer que o Cel. Renato Vieira de Souza, no Comando da

Polícia  Militar  desde  janeiro  de  2007,  teve  todo  o  tempo  para  corrigir  a  injustiça

trazida pela nova lei e, ainda assim, não o fez, aliás, fez: faltou com respeito com

todos  nós,  que  acreditamos  no  cumprimento  do  compromisso  assumido  por  ele.

Encerrando minhas palavras, Sr. Presidente, pergunto: como confiar no Cel. Renato

Vieira de Souza,  Comandante-Geral  da Polícia Militar  de Minas Gerais,  depois de

sermos  surpreendidos  com  tamanha  falta  de  respeito  e  responsabilidade?  Quero

ainda dizer ao Cel. Renato que, caso tenha em sua consciência algum sentimento de

justiça - o que eu duvido -, ainda há tempo de corrigir a maior injustiça praticada pelo

Cel. Gilberto Cabral, o que deveria ter sido feito durante a tramitação do projeto, mas

você e os demais responsáveis não fizeram, ao contrário, buscaram apoio junto ao

Governador  para  que  a  proposta  não  fosse  alterada  na  Assembleia  por  este

Deputado. Destaco, mais uma vez, que, ainda em dezembro deste ano, há tempo

para  se  promoverem  Sargentos  e  oficiais  por  antiguidade,  se  houver  algum

sentimento de justiça, o que ainda continuo duvidando.

Quem diria, Cel. Renato! Conheci-o desde que era Tenente até o posto de Coronel

e nunca imaginei que cometeria tamanha injustiça com seus próprios comandados,

com sua própria polícia. Será que ele vai fazer igualzinho ao Cel. Gilberto Cabral,

que, depois de chegar ao posto de Coronel e gozar de todas as regalias do cargo,

retirou a escada para os demais? Será que entrará para a história da Polícia Militar de

Minas Gerais como aquele que, apesar de ter enxergado injustiça, concordou com

ela? São essas as nossas considerações. Vamos votar favoravelmente ao projeto,

mas não poderia responder a todos os “e-mails” e ligações que têm chegado ao meu

gabinete.  Um Sargento  chegou a  destratar  este  Deputado de forma contundente,

acreditando que a culpa é minha. Então, quero dizer aos oficiais e praças da Polícia

Militar e dos Bombeiros Militares, que estão passando pela mesma injustiça, que não

tenho a caneta de Comandante-Geral e que não sou Governador do Estado. Tudo

aquilo  que  estava  ao  meu  alcance  para  tentar  corrigir  as  falhas  eu  fiz:  realizei

audiências públicas, busquei consenso e negociações com o Comando. Gostaria que

o  Cel.  Renato  tivesse  pelo  menos  o  respeito  de  convidar  este  Deputado  e  os

Presidentes das entidades de classe para nos dizer sobre as dificuldades que está
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enfrentando, e não apenas anunciar as promoções para 25 de dezembro, sem dar o

mínimo de satisfação,  descumprindo todo o  acordo feito  com este  Deputado,  em

quatro  reuniões,  com  todos  os  Presidentes  de  classes  da  Polícia  Militar  e  dos

Bombeiros Militares. Portanto, Sr. Presidente, votaremos favoravelmente.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, quero

parabenizá-lo, porque V. Exa. não deixa de dizer aquilo que precisa ser dito do seu

ponto de vista, em especial em defesa daqueles que o elegeram, especialmente dos

policiais  militares  do  Estado de Minas Gerais,  cuja  defesa V.  Exa.  tem sempre  o

cuidado de fazer, fiscalizando cada projeto que aqui entra, fazendo emendas, enfim,

cuidando dos compromissos feitos por V.  Exa. durante o processo eleitoral  com a

classe a que pertence. Isso, por si só, já o faz um Deputado por quem temos todo o

respeito. Além disso, V. Exa. tem outras qualidades, que é não permitir que injustiças

sejam cometidas por aqueles que se julgam acima dos outros e da responsabilidade

que têm.

Em relação ao Cel. Renato, aproveito as cobranças feitas por V. Exa. para dizer que

talvez isso faça parte do costume dele. Fiz uma reclamação, durante o período da

greve dos professores, que trouxe a esta Assembleia Legislativa.  Solicitei  do Cel.

Renato, em determinado momento, que enviasse uma viatura, e telefonei diretamente

para ele, a fim de saber quem eram as pessoas, se tinham ordem da polícia e o que

faziam quando perseguiam um sindicalista e vigiavam o Sind-UTE, no momento da

greve. Naquele momento,  o Cel.  Renato disse que não enviaria  nenhuma viatura,

porque não criaria fato político. E assim me disse várias vezes por telefone. Disse que

não criaria fato político e que não enviaria viatura para um pedido feito a ele por um

Deputado. Qualquer cidadão tem o direito de solicitar uma viatura para esclarecer o

que estava acontecendo. Não somos obrigados a saber se quem estava lá era policial

e  em  que  função  estava.  E  se  fosse  um  bandido?  Não  sei  quem  era.  Isso  era

obrigação  dele,  principalmente  sendo  Coronel.  Um  Deputado  solicita,  e  ele

simplesmente diz que não enviará porque não criará fato político. Essa foi a resposta

que ele me deu por telefone. Até hoje não sei o que aconteceu. Ninguém me deu

notícias  sobre  aquele  evento.  O  Cel.  Renato,  julgando que está  acima de todos,

nunca nos procurou para dar uma explicação, nunca disse nada, e até hoje não se
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sabe quem era. Algo poderia ter acontecido de pior, mesmo com a solicitação que

fizemos a quem de direito, o Comandante da Polícia Militar, para que nos socorresse

e esclarecesse a situação. Imagino que essa prepotência que V. Exa. relata, e muito

bem, é uma prepotência costumeira. É bom que V. Exa. também traga isso. Repito

aquilo  que  já  denunciei  e  pedi  a  atenção  desta  Casa.  Parabéns  ao  Deputado

Sargento  Rodrigues.  Quanto  ao  projeto,  quero  dizer  que  também  voto  favorável.

Acompanho V. Exa., porque sei que é um defensor atento dos interesses dos policiais

militares nesta Casa.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa. e endosso suas palavras. O

Coronel, tomando conhecimento de que eu faria esse pronunciamento, enviou uma

mensagem para o meu celular com o seguinte teor: “Tudo que tenho feito pela PMMG

desautoriza-o a me chamar de traidor.  Parece-me que tais considerações refletem

uma questão de caráter pessoal em relação a esse oficial. Você sabe muito bem as

razões que os levaram a não concretizar o aumento das vagas. Contudo, insiste em

denegrir a minha imagem. Estou indignado. Cel. Renato”. Essa mensagem está no

meu celular há mais dias. Quero dizer ao Coronel que o respeito muito. Todos os

Deputados desta  Casa me conhecem e sabem perfeitamente  que,  se eu tiver  de

discordar  de algum Deputado ou do Presidente ou do Governador  do Estado,  eu

venho a esta tribuna. Não falo por trás, nem faço nenhum tipo de armadilha. Venho à

tribuna desta Casa. Muitas vezes, o Presidente assenta-se nessa cadeira e me vê

com certo receio, porque eu vou à tribuna para cobrar dele o que tenho de cobrar.

Quero dizer ao Cel. Renato que nunca tive nada pessoal contra ele, o Comandante,

mas os atos do Comandante são públicos. O que ele assina é um ato administrativo e

os atos administrativos são públicos. Sobre o não cumprimento do acordo, se ele

tivesse a informação de que o Governador não permitiria as promoções, ele deveria

ter,  no mínimo, respeito para com este Deputado e para com os presidentes das

entidades  de  classe,  e  nos  chamado  para  uma  reunião  para  esclarecer  a  sua

dificuldade de conceder promoções. Sendo assim, iríamos buscar outro mecanismo,

e foi exatamente isso que fiz. Marquei uma agenda com o Secretário de Governo

Danilo de Castro, na terça-feira, às 14 horas, com todas as entidades de classe, para

levar ao Secretário o nosso apelo sobre o que está acontecendo na Polícia Militar.
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Disse ao Secretário que o impedimento dessas promoções faria um enorme estrago

na instituição, porque o cidadão tem a expectativa da sua promoção, e, se essas

vagas não fossem ativadas, haveria uma revolta, uma angústia que se refletiria na

prestação do serviço dele. Mas peço encarecidamente aos policiais que não façam

isso, em respeito à nossa sociedade e a toda a população. Os “e-mails” que tenho

recebido são absurdos, agressivos à minha pessoa, mas é bom lembrar que não sou

o Comandante-Geral da Polícia Militar, não tenho caneta para ativar vagas, não sou o

Governador que pode gastar mais “x” ou mais “y”. O Coronel deveria ter, no mínimo,

em respeito a boa prática de educação, feito o convite para uma reunião comigo e

com as entidades de classe. Ele poderia ter dito que estava impedido de fazer as

promoções, porque o Governador determinou cortes, mas não foi isso o que ele fez.

Ele  procurou  agir  por  conta  própria,  por  isso  viemos  aqui  dizer  que  se  ele  está

indignado, muito mais indignados estão os oficiais e os praças da Polícia Militar e

também o Corpo de Bombeiros. O Cel. Sílvio Melo causou um estrago gigantesco na

sua tropa com as promoções dos bombeiros. Os Sargentos e os oficiais do Corpo de

Bombeiros  e  da  Polícia  Militar  estão  revoltados,  porque  não  tiveram  as  suas

promoções concedidas exatamente no Natal,  no dia 25 de dezembro. Agradeço a

todos a paciência.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

-  Sobre  a  Mesa,  emenda  do  Governador  do  Estado,  que  recebeu  o  nº  1,

encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº  161/2011,  publicada  na  edição  do  dia

16/12/2011, e que, por conter matéria nova, vem acompanhada do seguinte Acordo

de Líderes:

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve, representando a maioria dos membros do Colégio

de Líderes, acorda seja recebida emenda contendo matéria nova, apresentada pelo

Governador do Estado ao Projeto de Lei nº 2.661/2011 nesta data.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Líder do BTR
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2011.

Dilzon Melo, 1º-Secretário, no exercício da Presidência.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Governador do

Estado, encaminhada por meio da Mensagem nº 161/2011, que recebeu o nº 1 e que,

por conter matéria nova, vem acompanhada de Acordo de Líderes, e que, nos termos

do  §  4º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  será  submetida  a  votação

independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.661/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O  Deputado  Arlen  Santiago  -  Sr.  Presidente,  nós  votamos  favoravelmente  ao

Projeto de Lei  nº  2.661 do Governador  do Estado,  que versa  sobre a fixação de

limites do número de policiais militares. Quando o Governador Aécio Neves tomou

posse em 2003, o avô dele já havia sido Governador há 20 anos. Nessa época, a

população  de  Minas  Gerais  era  de  10  milhões  de  habitantes,  e  existiam  40  mil

membros na Polícia Militar. Vinte anos depois, a nossa população já estava perto de

20 milhões de habitantes, e havia 34 mil policiais militares. A nossa polícia, mesmo

assim,  conseguiu  manter  um  alto  padrão  na  hierarquia,  na  vontade  de  servir  à

população, trabalhando mais que as horas devidas e com inúmeras dificuldades. De

lá  para  cá,  vem  sendo  reposto  esse  déficit,  mesmo com  as  aposentadorias  dos

policiais. Só para lembrar a questão do Norte de Minas, foi criado mais um batalhão

em Montes Claros, que já tem dois, um em Janaúba, uma companhia independente

em Taiobeiras, outra em Pirapora e outra em Manga. O nosso Governador e a cúpula

da Polícia Militar  têm tentado, de todas as formas, fazer com que os mineiros se

sintam seguros hoje, apesar da crise de segurança pública que é notória no Brasil,
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principalmente pela falta de investimentos do governo federal, que fica com 70% da

arrecadação. Além disso, temos tido exemplos importantes, como, por exemplo, o do

Cel. Franklin, de Montes Claros, que entrou para a Polícia Militar como soldado raso.

Ele galgou todos os postos; no dever tomou um tiro e ficou em coma durante muito

tempo;  e,  chegando  ao posto  de  Coronel,  nomeado  pelo  Governador  do  Estado,

assumiu o comando regional  da polícia naquela grande área. Sabemos que,  sem

sombra de dúvida, aqueles que trabalham acabam conseguindo promoções.  Seria

bom que, em Minas, houvesse 80 mil ou 100 mil policiais militares, mas, infelizmente,

temos  ainda  muitos  impostos,  principalmente  federais,  que  têm  acochado  a

população brasileira. Quero falar um pouco sobre o Cel. Renato: é um homem que

tem trabalhado, tem exercido sua função com dignidade e tem uma história de vida,

que  não  pode  ser  simplesmente  jogada  no  lixo.  Se  ele  não  pode  aumentar  a

quantidade  de  efetivos,  se  não  pode  aumentar  a  quantidade  de  pessoas  que

merecem promoção, com certeza a culpa é da conjuntura, e não do homem sério,

decente, que está terminando sua carreira depois de ter ocupado todos os cargos da

Polícia Militar. Votei favoravelmente a essa questão da Polícia Militar, pela qual tenho

um apreço muito grande. Meu tio, o Cel. Vicente Gomes da Mota, também começou

como oficial. Saiu da pacata cidade de Jequitaí e conseguiu ser Comandante-Geral

no  governo Rondon Pacheco.  Ele  expulsou muita  gente,  mas também conseguiu

muitos avanços. O Cel. Renato pode não ter conseguido a quantidade de efetivos de

que precisava, a quantidade de promoções que deveria haver, mas se trata de um

homem de bem, que tem dado a sua vida a essa corporação e traz muito orgulho a

todos nós. Por isso, é chamada a melhor Polícia Militar do Brasil. Aqui rendo minhas

homenagens ao Cel.  Renato,  aos Coronéis  da Polícia Militar,  aos Capitães e aos

Majores. Quero dizer que, se realmente Minas Gerais tem crescido, sem sombra de

dúvida, pode-se fixar nova quantidade de policiais, assim como o Governador Aécio e

o Governador Anastasia fizeram: eram 5 mil vagas em penitenciárias e, hoje, esse

número chega a 40  mil,  mas realmente  custa  muito aos  contribuintes,  apesar  de

melhorar a segurança pública do Estado de Minas.

O Deputado Sargento Rodrigues -  Sr.  Presidente,  quero  esclarecer  o  Deputado

Arlen Santiago, porque talvez eu conheça um pouquinho melhor o Coronel. Servi com
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o Coronel ainda como 3º-Sgt. do Batalhão de Choque, na década de 80. Conheço-o

desde 2º-Tenente; acompanho a sua carreira desde então. Em nenhum momento,

ataquei  a  pessoa  do  Coronel  ou  o  seu  trabalho.  Talvez  o  Deputado  não  tenha

prestado atenção ao que falei. Os atos de qualquer agente público são públicos e

devem ser questionados e, certamente, devem buscar transparência. Talvez se ele

conhecesse um pouco mais do que conheço dentro da caserna, tivesse uma posição

um pouco diferente. Deixei muito claro sobre a falta de respeito do Coronel. Repito,

foi  falta  de  respeito,  porque  não  foi  o  Deputado  Arlen  Santiago  que  esteve  no

Comando-Geral por quatro vezes reunido com o Cel.  Renato.  Não foi ele nem as

entidades de classe. Ele não desrespeitou apenas este Deputado, mas também o

Cel. Piccinini, Presidente do Clube dos Oficiais; o próprio Maj. Ronaldo, Presidente

das Associações dos Oficiais; o Sgt. Alexandre, Presidente da Ascobom; o Cb. Álvaro

Coelho,  Presidente  do  Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados;  o  Subten.  Nonato,

Presidente da Associação dos Praças; e o Cel. César Braz Ladeira, Presidente da

União dos Reformados, que coincidentemente esteve reunido comigo ontem e deixou

claro que também concordava, pois considerou uma falta de respeito conosco. Se o

Deputado convivesse melhor, participasse das reuniões e conhecesse a caserna de

dentro, talvez pudesse ter um pensamento diferente. Sempre disse ao Cel. Renato:

jamais atacarei sua pessoa, mas os seus atos são públicos, e a administração pública

funciona com os princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Se

o  Coronel  percebesse  que  não  daria  conta  de  fazer  as  promoções,  conforme  o

compromisso assumido, que tivesse, então, a gentileza de determinar ao Cel. Brito,

seu  assessor  institucional,  que  ligasse  para  o  Deputado  e  os  Presidentes  de

entidades de classe para marcar uma reunião. Houve quatro reuniões no Comando.

Na última, ele disse que iriam promover pelo menos 80% por antiguidade. Não sou

dono da caneta, não sou Comandante-Geral. Quem autoriza promoções internas é

ele, porque isso é permitido pelo dispositivo legal. A lei é votada por nós. Tratar de um

assunto  que  se  conhece  com  profundidade,  que  se  acompanhou,  é  atitude

responsável. Dizer que a PMMG é a melhor do Brasil  é redundância, até porque,

enquanto muitos aqui estavam dormindo, eu estava na rua combatendo o crime numa

viatura. Não foi por acaso que um patrulheiro meu ficou paraplégico depois de ser
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baleado. Tenho nome e respeito a instituição, mas isso não significa que vou ficar

calado diante de uma injustiça. Se o Deputado ler os “e-mails” que recebi, chamando-

me por todos os nomes, o Sargento que está lá na ponta e o oficial precisam saber de

quem  é  a  responsabilidade.  Não  é  deste  Deputado,  não  é  do  Presidente  da

Assembleia nem do Tenente Lúcio, pois não promovemos praças nem oficiais da PM.

Faço esse reparo. Não ataquei a pessoa do Coronel,  mas o ato da administração

pública é público. Talvez o Deputado não saiba, mas os atos devem ser motivados,

fundamentados  e  com finalidade  apontada,  obedecendo  a  todos  os  requisitos  da

administração pública.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  darei  meu  testemunho  e

também o de outros Deputados. O que ocorre no âmbito do comando da PMMG é um

discurso de classe. O Deputado Sargento Rodrigues está dando satisfação a seu

eleitorado, aos companheiros que tem na Polícia Militar. Não podemos questionar a

Polícia Militar como um todo, no homem Cel. Renato, em sua seriedade e na atenção

que dá a cada um dos Deputados. Não estou aqui para discutir se haverá ou não

promoção. O Deputado foi eleito pela classe dos policiais militares, fala por ela e tem

de dar satisfação a seu eleitor. Como Comandante da Polícia Militar, e no que se

refere à atenção a esta Casa e aos Deputados, ele responde às ligações de cada um

e tenta atender às solicitações; ou seja, busca fazer uma grande Polícia Militar. Nossa

Polícia Militar já foi muito melhor, e espero que volte a ser o que era. Mas, se temos

hoje alguma dificuldade na PMMG, ela foi  provocada por esta Casa; as aberturas

foram dadas por esta Casa - hoje, o policial pode reclamar, pode falar e se defender.

É certo que há a “banda podre” da Polícia Militar, que é muito pequena, como me

lembra o Deputado Arlen,  a qual  é nefasta a toda a corporação, mas vem sendo

afastada. Não podemos discutir o homem Cel. Renato, sua liderança e a atenção que

dá a esta Casa, a este Deputado, a todos nós. Por várias vezes, testemunhei sua

vinda a esta Casa, para discutir, com V. Exa. e outros Deputados, os problemas da

segurança em nosso Estado,  o  que outros  Coronéis  não faziam. Aqui  ele  vem e

escuta cada um de nós, Deputados Estaduais.  Então, não podemos deixar que o

comando sindical modifique, nesta Casa, a sua imagem de homem sério, que ele é; o

próprio  Sargento  Rodrigues  já  testemunhou  sua  seriedade  e  honestidade  na
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condução do seu trabalho. Faço votos de que no próximo ano ele continue dirigindo a

Polícia Militar e atendendo às solicitações desta Casa, porque a segurança do povo

de Itabirito e de todos os mineiros é também a minha segurança. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao Projeto de Lei

nº  2.661/2011  e  também  quero  registrar  a  minha  admiração  e  respeito  pelo

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,  Cel.  Renato.  Sei  das  dificuldades por  que a

Polícia Militar vem passando, como as baixas que a Polícia Militar teve nos anos de

2010 e 2011. Mas também quero registrar algo que até já encaminhei ao Cel. Renato

e ao Secretário de Defesa Social, Lafayette de Andrada. Realizamos uma audiência

pública  em  Caeté,  para  falar  das  dificuldades  dessa  cidade,  que  conta  com  um

número bastante reduzido de policiais: 33 homens trabalham em Caeté, Taquaraçu e

Nova União. São 33 policiais para cuidar aproximadamente de 43 mil pessoas. Tenho

a certeza de que o Cel. Renato tomará as providências para atender principalmente a

Caeté, que é uma cidade turística: em finais de semana e em feriados prolongados,

essa cidade recebe quase o dobro de pessoas da sua população. Quando lutei pela

implantação de companhia independente em Caeté e Sabará, minha expectativa era

que o efetivo ia aumentar, mas vimos que ocorreu o contrário. Então, o que quero é

deixar  registrada  essa  ressalva.  Sei  da  preocupação,  da  competência,  da

honestidade e do compromisso do Cel. Renato, mas quero deixar registrado que não

é possível  que cidades como Caeté, Taquaraçu e Nova União tenham apenas 33

policiais – isso sem contar que há policiais em férias, de licença ou afastados de suas

funções por qualquer motivo, o que leva o número de policiais a passar de 33 para

19.

Sr. Presidente, votei favoravelmente ao projeto e quero fazer esse apelo ao Cel.

Renato,  pedindo-lhe  providências  para  o  atendimento  tanto  a  Caeté  quanto  a

Taquaraçu de Minas e Nova União. Sobre o cartão American Express, cujo uso não

recomendo neste período, amanhã darei mais informações.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  1.601/2011, do

Deputado  João  Vítor  Xavier,  que  dispõe  sobre  a  gratuidade  de  taxas  de

estacionamento em hospitais e demais centros de saúde para efeitos de embarque,
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desembarque,  acomodação  e  socorro  de  pacientes  em  casos  de  emergência.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de  Lei  nº  1.601/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.709/2011, do Deputado Sebastião

Costa,  que  define  os  limites  e  confrontações  do  Parque  Estadual  do  Sumidouro,

localizado  nos  Municípios  de  Lagoa  Santa  e  Pedro  Leopoldo,  e  dá  outras

providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto

com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.709/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Meio Ambiente.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 264, 444 e 692/2011 (À

sanção.).

Declarações de Voto

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Sr.  Presidente,  quero  manifestar-me  a

respeito do projeto da Polícia Militar, ao qual votei favoravelmente. Faço coro com as

palavras  de  vários  Deputados  que  reconhecem  a  Polícia  Militar  mineira  como  a

melhor do Brasil. Sem dúvida, é a melhor. Temos exemplos muito positivos, como é o

caso  de  São  Sebastião  de  Paraíso,  em  que  o  Cel.  Bernardes  faz  um  belíssimo
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trabalho. Há 15 dias tive a grata satisfação de receber o título de cidadão honorário

da cidade de Arcos. Vi lá, também, uma valorização muito grande da Polícia Militar

local. Há três anos, morriam assassinadas, no mínimo, 12 a 15 pessoas por ano, e

agora, há dois anos, não ocorre nenhum assassinato. É um trabalho exemplar o da

Polícia Militar nessa cidade. Há muitas ações positivas, o balanço é muito positivo,

mas também há problemas. Mesmo na minha região,  há uma preocupação muito

grande na cidade Passos, que é a maior. Se a cidade de Passos vai bem, a região

também vai; se a segurança de Passos vai bem, a região ganha; porém a segurança

de Passos está falida, a situação está complicadíssima. Somente nestes últimos 10

dias, houve 5 assassinatos. Uberlândia, cidade de 105 mil habitantes, teve mais de

40 assassinatos durante o ano, que ainda não terminou. Ainda pode haver mais. Isso

é muito. Um menino de 13 anos assassinou duas pessoas, no sábado e no domingo.

É preocupante  a situação da Polícia Militar  e,  principalmente,  da  Polícia  Civil  em

Passos. Lá está um Delegado novo, o Dr. Carlos Francisco, que é uma pessoa séria,

está  batalhando,  mas,  infelizmente,  a  criminalidade  está  vencendo,  e  o  povo  de

Passos continua inseguro. Isso reflete na região. Em Itaú de Minas assassinaram um

taxista,  e  houve  vários  assaltos.  Foram  bandidos  que saíram  de  Passos  que  os

praticaram.  O  povo  dessa  cidade  é  uma  beleza,  mas  uma  meia  dúzia  é

complicadíssima. Precisamos tomar providências. O Município de Itaú, depois que

mudaram  o  comando  da  Polícia  Militar,  melhorou  muito  também.  Em  Alpinópolis,

deceparam a cabeça de um menino há poucos dias. A droga corre solta. Enfim, é

necessária uma ação muito forte na região de Passos, mas também na cidade de

Arceburgo,  que  fica  na  divisa  de  Minas com São Paulo.  Perderam o  controle  da

situação.  Sabemos  da  seriedade  da  Polícia  Militar,  mas  precisamos  de  uma

organização melhor. O governo do Estado precisa voltar seus olhos para Arceburgo,

precisa  nomear  um  Delegado  para  lá  ou,  pelo  menos,  para  ir  várias  vezes  na

semana,  com  vistas  a  realizar  uma  ação  direcionada.  Arceburgo  é  uma  grande

preocupação, pois é a principal entrada para os mineiros que vêm de São Paulo e de

Campinas. A criminalidade está passando fácil pela divisa. Lá há um posto da Polícia

Militar, em que há balança para fazer pesagens, cobrar e autuar, principalmente, os

caminhoneiros.  Deveriam  voltar-se  não  para  os  caminhoneiros,  mas  para  os
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criminosos,  que  têm  praticado  vários  crimes  em  Arceburgo.  Essa  é  a  nossa

preocupação e manifestação de reconhecimento do trabalho da Polícia Militar, que é

fantástico. Estive hoje com o Secretário de Defesa Social, Dr. Lafayette de Andrada,

que está se esforçando muito. Ele disse que o problema de Passos, nesta semana,

foi  motivo  de  uma  reunião  do  Alto  Comando  do  Estado,  que  realmente  está

preocupado com essa cidade. Mas essa preocupação tem de ser traduzida em ação

forte, que dê proteção e acabe com a criminalidade e com o excesso de assassinatos

e  assaltos  que  têm  ocorrido  lá  e  em  outras  cidades  da  região.  A situação  da

segurança pública em Arceburgo também é prioritária. Muito obrigado.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  votamos  muitas

matérias  nesta  noite.  Gostaria  de  dar  um  destaque  extraordinário  à  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 8/2011, do jovem Deputado Ulysses Gomes, que veio de

Itajubá, região sul-mineira, e propôs uma emenda à Constituição de grande qualidade

e de muita importância e que foi aprovada. Essa proposta de emenda à Constituição

ordena a situação para que não se dê posse a suplente no mês de férias, quando

houver  transição  de  governos  e  os  governos  convocarem  Deputados  para  ser

Secretários. Abre-se um espaço, e o suplente vem no mês de férias e convoca seus

assessores, sem ter, às vezes, nem lugar para ficar. Vivenciei isso quando presidi

esta Casa durante um período de férias, na transição do nosso ex-Presidente Alberto

Pinto Coelho e a entrada de V. Exa., já na nova legislatura. Com todo o respeito a

todos os colegas Deputados que assumiram, digo que esse momento é difícil, pois a

sociedade e  a  imprensa ficam  nos  perguntando se  vamos recebê-los,  apesar  de

estarem  de  férias  e  não  terem  o  que  fazer.  E  são  pagos  os  seus  funcionários.

Realmente a situação é constrangedora, mas temos de cumprir a Constituição. Com

a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, vai-se moralizar mais. Aí só

serão convocados os suplentes se realmente houver uma reunião extraordinária, uma

chamada  do  Governador,  e  pagar-se-á  pelo  trabalho  dessa  convocação

extraordinária. Essa PEC foi realmente providencial e de alta relevância. Quero deixar

um abraço e parabenizar esta jovem liderança do Sul de Minas, o Deputado Ulysses

Gomes, desejando-lhe muito êxito.  Agradeço a sua contribuição ao nosso Estado,

que sai na frente e se organiza para não cair mais nesse constrangimento de ter que
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pagar tanto a suplente que se torna Deputado quanto a seus assessores em períodos

de férias, em que praticamente não há nenhum trabalho aqui na Casa, já que todos

os Deputados estão em recesso. Era o que tinha a dizer nesta noite em que votamos

tantos projetos.

O Deputado Fabiano Tolentino - Primeiramente, quero parabenizar V. Exa. e toda a

Mesa  pela  condução  dos  trabalhos  no  dia  de  hoje.  Realmente  acho  que  hoje

rendemos muito. Esta semana foi um pouco mais tumultuada, mas isso é normal, é a

democracia que existe nesta Casa. Parabenizo tanto o trabalho da Oposição quanto

da Situação, da base do governo, que trabalhou muito bem. Hoje finalizamos vários

projetos que realmente engrandecem as nossas Minas Gerais. Foram citados vários

temas,  e  o  último foi  o  da  Polícia  Militar.  Na terça-feira  fui  a  Nova Serrana para

inauguração do batalhão da Polícia Militar daquele Município. É a polícia crescendo

em Minas Gerais. Em Divinópolis, estamos aguardando a constituição da Risp, para

que haja mais união entre as polícias, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil  e  a

Polícia Militar, e a implantação do projeto Olho Vivo, em parceria com os Deputados

Federais Jaime Martins e Domingos Sávio. Estamos trabalhando bastante nisso. Sr.

Presidente, hoje, em Divinópolis, aconteceu uma paralisação pacífica de empresários

na MG-050.  Falando em segurança,  também temos que  tratar  da  segurança das

nossas  estradas.  Na  MG-050,  no  trevo  do  Icaraí,  encontra-se  o  nosso  centro

industrial; é lá que está o PIB bruto de Divinópolis, as nossas empresas. Deputado

Tenente Lúcio, está muito difícil sair do centro industrial de Divinópolis, principalmente

no horário de pico: gasta-se uma hora, uma hora e meia para atravessar a MG-050.

Então, hoje houve essa paralisação, mas não pude estar presente porque estou aqui

prestando  meu  trabalho  para  as  nossas  Minas  Gerais.  Porém  toda  a  minha

assessoria esteve presente, com o Carlos Moacyr,  Presidente da Acid, e todos os

empresários  e  o  Prefeito  Vladimir.  Juntos,  estamos  empenhados  para  melhorar  a

segurança nas estradas, as estradas e, principalmente, a via de acesso para o nosso

centro industrial.  Várias  pessoas trabalham ali  e  todos os dias  estão  enfrentando

problemas para chegar e sair. Essa é a nossa justificativa, a nossa declaração de

voto. Realmente, o dia foi muito proveitoso. Podem contar com este Deputado, que

está aqui desde às 9 horas da manhã - já passa das 22 horas -, com o objetivo de
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votar os projetos para que Minas avance. Parabéns ao Governador, parabéns à Mesa

pela condução dos trabalhos.  Parabéns,  principalmente para nós,  Deputados,  que

vestimos a camisa, honramos o nosso papel, o nosso trabalho e votamos os projetos

para Minas Gerais crescer. Boa noite. Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos os

nossos telespectadores. Contem conosco sempre. Amanhã estarei aqui, às 9 horas.

No ano que vem também estaremos aqui com vários projetos, para que possamos

crescer a cada dia. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, acho que todos os Deputados que aqui

utilizaram a palavra, primeiramente o fizeram para elogiar V. Exa. pelo seu senso de

equilíbrio,  pela  sua  calma  e  pela  forma  correta  com  que  dirigiu  os  trabalhos,

possibilitando-nos  chegar  ao  dia  de  hoje  com  boa  parte  da  pauta  encaminhada,

votada e apreciada neste parlamento. Quando há embate, é preciso haver alguém

que equacione o jogo, às vezes imprima um pouco de tolerância, às vezes dê um

puxão  de  orelha,  corrija,  mas  saiba  como fazer.  V.  Exa.,  nesse  primeiro  ano  de

mandato como Presidente desta Casa, tem deixado essa marca transparente, que

tem possibilitado o reconhecimento do que produzimos em 2011 por boa parte dos

cidadãos mineiros. Destaco aqui os diversos seminários que esta Casa promoveu e

que  tanto  têm  contribuído  para  o  engrandecimento  de  Minas  Gerais.  Quero  aqui

relatar as palavras do Governador Anastasia, que disse em alto e bom som que o

Deputado  Dinis  Pinheiro,  com  o  colegiado  de  Deputados,  tem  deixado  para  os

mineiros  uma  marca  indelével  com  os  trabalhos  da  atual  Mesa  Diretora  e  a

composição desta Casa. As palavras não são minhas, Deputado Dinis Pinheiro, são

do nosso Governador. Claro que isso mostra a competência e o equilíbrio de V. Exa.

e,  por que não dizer,  da assessoria desta Casa. Quero,  neste primeiro momento,

parabenizar V. Exa. e todo o conjunto de assessores desta Casa, que possibilitaram

um  final  de  ano  de muitas  realizações.  Nesta  semana,  pela  primeira  vez,  Minas

Gerais  obteve  uma conquista,  graças  à  nossa  interferência,  ao  nosso  projeto,  à

emenda que propiciamos e que foi por esta Casa aprovada. Ainda não havia dito,

mas foi aprovada na terça-feira a emenda ao projeto de lei do Governador que reduz

a alíquota do ICMS da lage pré-fabricada de 12% para 0%, o que possibilitará a mais

pessoas o acesso a esse tipo de cobertura, que é mais seguro; claro. Sr. Presidente,
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por que também não dizer, o industrial que fabrica, com a redução do imposto, poderá

ainda investir mais em sua empresa, o que gerará novos empregos. Foi o conjunto

desta Casa que possibilitou essa conquista. Não seria da minha parte justo se eu não

agradecesse  a  todos  os  parlamentares  pela  participação  nessa emenda  e  nesse

projeto. Acho que a lage pré-fabricada, quando estavam sendo cobrados os 12%,

juntamente com as vigas metálicas, estava em um campo mal qualificado. Foi preciso

o  olhar  desta  Casa,  uma ação  dos  Deputados  para  trazê-la  para  o  conjunto  de

materiais de construção que serão beneficiados pelo Governador Anastasia, como os

tijolos, taramelas, areia, brita. A alíquota do ICMS baixará para 0% a partir de 2012

para tudo isso. A lage de concreto não poderia ficar no conjunto das que cobram 12%,

ou seja, das vigas metálicas e outros que estariam inseridos em uma tabela diferente.

É uma pequena vitória. Podemos afirmar que esta Casa foi importante para Minas

Gerais. Muitas vezes falamos que o pior cego é aquele que insiste em não enxergar.

Acompanhem os trabalhos da Casa, acessem o “site” da Assembleia, procurem ver

de perto e ouvir atentamente o que se produz nesta Casa. Tenho certeza de que, ao

final de toda avaliação, verão que temos uma administração sensata, correta, que se

preocupa com os bons andamentos da Casa e que os Deputados que compõem a

atual  legislatura  de  mãos  dadas  estão  fazendo  Minas  se  transformar.  Essas  são

minhas  palavras  nesta  noite.  Agradeço  a  todos  e  deixo  meu  fraternal  abraço.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Tenente Lúcio - Sr. Presidente, gostaria inicialmente de agradecer a

Deus por esta oportunidade de termos nosso mandato e de passarmos aqui esses

dias de votação, sob a sua Presidência, com muita coerência e prudência, e, acima

de  tudo,  com  muita  competência.  Agradeço  a  V.  Exa.,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

dizendo que V. Exa. é um exemplo para todos nós, homem jovem, trabalhador, o mais

votado do nosso Estado, da nossa Assembleia, se não me falha a memória, pela

segunda vez. Por coincidência ou não, encontram-se a seu lado dois ex-Vereadores

de Uberlândia, comigo três. Nós três já fomos os mais votados de Uberlândia em

eleições  simultâneas,  primeiro  eu,  o  Deputado  Elismar  Prado  e  a  Deputada  Liza

Prado, respectivamente. Hoje estamos aqui os três, como Deputados, ao lado de V.

Exa. Aproveito a oportunidade para desejar a todo cidadão, a toda cidadã do nosso
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Estado de Minas Gerais,  um feliz  Natal,  um próspero  ano novo;  a todos  os  Srs.

Deputados e Sras. Deputadas desta Casa, a todos os funcionários e servidores, que

jamais  mediram esforços em defesa do trabalho,  da honra,  que ficam aqui  até  a

madrugada, principalmente nesta semana em que encerramos as reuniões, por várias

vezes, após a meia noite. Hoje eu quero fazer um agradecimento muito especial a

minha família, a minha mãe, Teresinha, que está nos assistindo - ainda há pouco ela

me ligou e me chamou a atenção, disse que, quando fui filmado, eu estava mascando

chiclete e pediu-me para jogá-lo fora. Quero agradecer ao meu grupo de Vereadores

de  Uberlândia,  o  bloco  do  qual  faço  parte,  a  Vereadora  Jerônima Carlesso  e  os

Vereadores William Alvorada, Murilo e Márcio Nobre; e envio um abraço ao Doquinha.

Enfim,  são  Vereadores  que  realmente  nos  ajudaram  no  nosso  caminhar  político.

Quero ainda, Sr. Presidente, desejar sucesso ao Deputado Luiz Humberto Carneiro,

nosso Líder do Governo,  que provavelmente ficará como Líder  somente por  mais

alguns dias. Junto à Deputada Liza Prado, vai disputar as eleições na nossa cidade,

Uberlândia,  e vão enfrentar  uma fera,  o Deputado Gilmar Machado, e outros  que

poderão sair  como candidato.  Todos  eles  têm um potencial  muito  grande.  Então,

Deputados,  desejo  a  V.  Exas.  sucesso  nessa  árdua  batalha  pela  frente.  Quero

reafirmar, modestamente, que ficarei com os meus Vereadores e farei um trabalho de

formiguinha, o qual será feito com muita prudência e coerência, seguindo o exemplo

do  Deputado  Sebastião  Helvécio,  com  o  seu  trabalho  em  Juiz  de  Fora.  Para

conhecimento de V. Exa., Deputado Dinis Pinheiro, Deputada Liza Prado, já estamos

lá com cento e quarenta e poucos pré-candidatos, com 108 que vão sair de duas

coligações de 54. Então vamos ter de somar alguém para ajudar, mas já estamos

com mais de 3 mil núcleos de base e, até o dia da eleição, serão mais 5 mil núcleos

de  base.  Tenho  certeza  de  que  vamos  contribuir  e  fazer  um  grupo  maior  de

Vereadores. Acredito muito no Legislativo. Antes de encerrar, Sr. Presidente, desejo

um  feliz  Natal  para  V.  Exa.,  para  toda  a  família.  Tomara  que,  nesse  recesso

parlamentar, sobrem pelo menos três dias para que possamos, juntos, fazer algumas

visitas e também alguma coisa para o meio ambiente – quem sabe uma pescaria

esportiva, juntos, um esporte que amamos. Muito obrigado e felicidades.

O Deputado Bosco - Caro Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, colegas Deputados
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Tenente  Lúcio,  Sebastião  Costa,  Elismar  Prado,  Deputada  Liza  Prado  e  demais

Deputados que ainda se encontram na Casa e que já cumpriram a sua missão do dia,

quero  aqui,  em  breves  palavras,  primeiro  fazer  um  agradecimento  a  Deus  por

estarmos  findando  mais  um  dia,  um  dia  extremamente  positivo.  Sr.  Presidente,

colegas Deputadas e Deputados, este é o Parlamento que os mineiros e as mineiras

desejam:  extremamente  eficiente,  positivo  e  responsável.  Hoje,  aqui,  o  dia  foi  de

bastante  atividade  entre  as  comissões  e  o  Plenário.  Houve  vários  debates

importantes,  sobretudo a  votação de projetos  fundamentais  que dizem respeito  a

todos os mineiros e a todas as mineiras. Encerramos positivamente mais um dia, com

esses  projetos  aprovados  e  outros  que  ainda  serão  apreciados  e,  com  certeza,

aprovados amanhã. Aproveito a oportunidade, já que votamos um projeto definindo o

quadro da nossa gloriosa Polícia Militar, para cumprimentar o Comandante-Geral da

Polícia,  Cel.  Renato,  que  tão  bem  tem  conduzido  os  destinos  e  as  missões

importantes da segurança do nosso Estado por meio da Polícia Militar. Em todos os

cantos deste Estado, temos a presença firme, forte e competente da Polícia Militar.

Saúdo a polícia, pois, entre outros projetos votados, repito, aprovamos este da Polícia

Militar.  Quero  dizer  também,  Sr.  Presidente,  que,  se  temos  este  Parlamento

harmônico da forma como está, isso é porque, à frente, no comando, na direção dos

trabalhos, temos uma Mesa que realmente age com responsabilidade, com visão e,

acima de tudo, com muita serenidade. Isso é muito importante. Portanto V. Exa. e os

demais componentes da Mesa têm feito a diferença. Isso dá gosto para que atuemos

mais e estejamos com as energias renovadas para contribuir com o desenvolvimento

desta nossa Minas Gerais. Por último, saúdo todos os colaboradores da Assembleia.

Quando ainda não estava aqui como Deputado Estadual, já sabia que a Assembleia

possuía, sem dúvida, um patrimônio importantíssimo: o patrimônio humano, o pessoal

que compõe o quadro de funcionários desta Casa. E agora tenho a oportunidade de

comprovar  isso  diariamente.  A  todos  os  servidores  da  Assembleia  os  nossos

parabéns.  Que possamos ter  um santo Natal  e um 2012 ainda melhor  que 2011.

Finalizando,  deixo  um  convite  -  já  o  fiz  ao  Presidente  -  a  todos  os  amigos  da

Assembleia  Legislativa  e  ao  público  que  nos  assiste  para,  conosco,  na  próxima

segunda-feira, dia 19 de dezembro, comemorarmos mais um aniversário da nossa
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querida Araxá. Celebraremos os 146 anos de emancipação da nossa querida Araxá.

Estejam todos convidados. Participem! Realmente Araxá é uma cidade muito querida

por nós, mas também muito importante para Minas Gerais e o Brasil. Boa noite a

todos! Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, aproveito o momento para agradecer,

na  pessoa  do  Dr.  José  Geraldo  Prado,  Secretário-Geral  da  Mesa,  a  todos  os

servidores da Assembleia. Quero dizer a V. Exa. e aos colegas que uma característica

interessante vem marcando a gestão da atual Mesa, sobretudo as atitudes de V. Exa:

a paciência. Paciência exercida quantas vezes necessário for. Costumo dizer que feliz

de  quem  tem  paciência,  paciência  e  paciência.  Paciência  para  saber  esperar  as

coisas acontecerem; paciência consigo mesmo e com aqueles que estão a seu redor.

A gestão da atual Mesa pode ser marcada por dois adjetivos: paciência e firmeza; ou

firmeza e paciência. Assim as coisas caminham. Deixo aqui o meu abraço a todos

que  trabalham  aqui  e,  sobretudo,  cumprimento  a  Mesa  que  tão  bem  conduz  os

trabalhos desta Assembleia Legislativa.

A Deputada Liza Prado - Faço uma saudação ao Deputado Tenente Lúcio, com

quem  é  uma  honra  compartilhar  este  Plenário.  Já  fui  Vereadora  diversas  vezes,

compartilhamos Mesa Diretora e realizamos um trabalho brilhante. É um Deputado

que tem profundo conhecimento de sua cidade,  de sua região  e sempre  procura

trabalhar  em conjunto  com os  demais  Deputados.  Creio  que o  Deputado Elismar

Prado, o Deputado Tenente Lúcio e os Deputados de Uberlândia, como o Deputado

Luiz Humberto Carneiro, sempre discutem propostas para desenvolver a nossa região

de  Uberlândia,  com  posições  coesas  para  defender  a  nossa  16ª  Delegacia  e  os

servidores. Ou seja, tratam de todos os assuntos importantes para o nosso povo da

região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Sempre estamos juntos e, tenho

certeza, Deputado Tenente Lúcio, que a nossa vinda para a Assembleia, a fim de

representar a nossa região, fez com que eu aprendesse a cada dia. E não somente

esta Deputada, mas também V. Exa., assim como os Deputados Elismar Prado e Luiz

Humberto Carneiro, aprendemos muito com o Presidente desta Casa. O Deputado

Dinis Pinheiro mostrou que é um Presidente altamente capacitado e que tem o poder

da  paciência.  Quando  ele  entra  no  Plenário,  Jó  encarna  nele.  Com  muita
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tranquilidade, nos momentos mais antagônicos em que as pessoas estão tratando de

matérias importantes, com posições divergentes, ele tem sempre uma palavra amiga

e paciente, ouvindo todas as ponderações. Essa tranquilidade vem acompanhada de

muita  energia  e  firmeza  quando  é  necessário  tomar  decisões.  Isso  é  muito

importante.  Estou  aprendendo  muito.  Neste  ano,  conseguimos  fazer  com  que  a

Assembleia  recebesse  o  povo  cada  vez  mais  e  que  os  debates  fossem  uma

constante nesta Casa. Cumprimento especialmente a Polícia do Legislativo. Acabei

me apaixonando por cada um de vocês porque estão sempre muito bem-humorados.

São  servidores  altamente  capacitados,  preparados,  bem-humorados  e

completamente  dedicados  à  causa,  sempre  defendendo  o  nosso  povo.  Sinto-me

orgulhosa por poder compartilhar um dia, uma tarde, uma noite, até altas horas, junto

com servidores como vocês. Cumprimento também o pessoal da imprensa e todos

que aqui trabalham. Deputado Tenente Lúcio, creio que V. Exa. conhece o trabalho da

Polícia  Legislativa,  que  precisa  ter  muita  disciplina  e  determinação.  Se  fossem

soldados, com certeza já teriam conseguido galgar os mais altos postos da hierarquia

militar. Que Deus ilumine vocês, os demais servidores desta Casa, o Presidente e a

Mesa Diretora para continuarem representando bem o nosso povo, fazendo com que

tenhamos sempre preferência pelas pessoas que mais necessitam. Essa é a marca

desta Mesa Diretora, conduzida pelo Deputado Dinis Pinheiro, que tem demonstrado

isso. Este Plenário está sempre lotado, esta Casa faz seminários e ouve as pessoas

de todas as regiões. Esta Assembleia é reconhecida pela população de Minas Gerais

como a melhor Assembleia do Brasil, tenho certeza disso, porque conta com pessoas

que gostam de gente e com uma Presidência sempre preocupada em respeitar os

seus colegas, em ouvir todos e entender a diversidade de pensamentos e interesses.

Com certeza, o Presidente conduz esta Casa com muito brilhantismo, fazendo com

que  a  democracia  se  consolide  no  nosso  Estado.  Parabéns.  Boa  noite  a  todos.

Desejo boas festas para todos e que amanhã continuemos os trabalhos porque tenho

certeza de que o nosso negócio é trabalhar todos os dias.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, o Sr. Presidente encerra a

reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as  extraordinárias  de
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amanhã, dia 16, às 9, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital  de convocação.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO Nº 1/2011

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

Relatório

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Júnior,  por  meio  de  ofício,  representou  a  esta

Comissão, solicitando providências para apuração dos fatos ocorridos nas reuniões

ordinária e extraordinária de 30 de novembro de 2011, quando houve a suspeição de

utilização de senhas de parlamentares ausentes na votação de projetos em pauta.

Foi anexado a esta Representação o Processo nº 2/2011, que tem como signatários

os Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, nos termos do disposto no § 2º

do art. 173 do Regimento Interno, por conter matéria de conteúdo similar.

Fundamentação

Dos fatos que são objeto de investigação

No curso da 35ª Reunião Extraordinária, quando da apreciação dos Projetos de Lei

nºs 2.292 e 2.452/2011, ambos de autoria do Governador do Estado, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão chamou atenção para um fato de extrema gravidade, ocorrido

durante o processo de votação.

Segundo o parlamentar, que solicitou a palavra pela ordem, ao conferir o resultado

da  votação  eletrônica,  ele  constatara  a  incompatibilidade  entre  a  presença  dos

parlamentares  e  os  votos  registrados  no  painel,  atentando,  em  princípio,  para  a

ausência do Deputado Arlen Santiago.

A Presidência da sessão imediatamente solicitou à assessoria dos trabalhos que

constatasse  não  apenas  o  registro  do  voto,  mas  também  a  presença  desse

parlamentar.

O incidente motivou inúmeras intervenções dos deputados presentes, por meio de

questões de ordem, vindo a ser cogitadas a possibilidade de equívoco na digitação da

senha individual, a ocorrência de fraude no processo de votação, a necessidade de
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mudança  do  painel  e  a  adoção  do  sistema  de  identificação  biométrica  de  cada

parlamentar.

Feitas  as  necessárias  verificações,  chegou-se à  conclusão de  que  haviam sido

computados os votos do Deputado Arlen Santiago e também dos Deputados Antônio

Lerin e Juninho Araújo, os quais, a princípio, não se mostravam presentes naquela

reunião.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  externou  a  necessidade  de  se  apurar

devidamente o  ocorrido,  chamando atenção para o fato de que os parlamentares

presentes demonstravam um esforço contínuo para superar as diferenças existentes,

relativamente  ao  conteúdo  das  propostas  que  estavam  sendo  apreciadas,  sendo

inaceitável  o  registro  de  votos  de  Deputados  ausentes,  pois  haveriam,  quando

menos, de ser prestigiados a presença e o trabalho dos que desempenhavam com

assiduidade as suas funções para as quais haviam sido democraticamente eleitos.

O incidente mereceu o repúdio de inúmeros parlamentares que se manifestaram

por meio de questões de ordem, inclusive do Deputado José Henrique, que presidia a

sessão na oportunidade.

Debatida a matéria entre as lideranças partidárias, o Presidente da sessão anulou a

votação dos Projetos de Lei nºs 2.292 e 2.452/2011, determinando o desligamento do

painel  eletrônico  e  o  seu  imediato  religamento,  para  que  os  parlamentares

registrassem novamente a presença na reunião, corrigindo, desse modo, a votação

que se efetivou anteriormente.

Adotadas  estas  diligências,  foi  restabelecida  a  normalidade  dos  trabalhos

desenvolvidos no Plenário, repetindo-se a votação das propostas cuja aprovação fora

anteriormente anulada.

Constatou-se, ao final, que a assídua participação do Deputado Adelmo Carneiro

Leão  nos  trabalhos  parlamentares  foi  preponderante  para  que  o  Plenário  não

aprovasse  propostas  cujo  processo  de  votação  não  se  compatibilizava  com  os

postulados  que  fundamentam  o  Estado  Democrático  de  Direito,  consagrados  não

apenas pela Carta da República, como também pela Constituição do Estado de Minas

Gerais.

Da ética e do decoro parlamentar
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Considerando  a  relevância  das  atribuições  do  Poder  Legislativo  no  âmbito  do

Estado Democrático de Direito e visando a assegurar a autonomia dos parlamentares

– e, em última análise, do próprio Parlamento – no exercício de suas funções, as

Constituições  Federal  e  Estadual  estabelecem  uma  série  de  prerrogativas  e

proibições aplicáveis particularmente aos membros desse Poder. Confiram-se, nesse

sentido, especialmente os arts. 53 a 56 da Constituição da República e os arts. 56 a

59 da Carta Mineira.

Assim, de acordo com o art. 58 da Constituição Estadual, que, por força do princípio

da simetria, reproduz o disposto no art. 55 da Carta Federal:

“Art. 58 – Perderá o mandato o Deputado:

(…)

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

(…)

§ 1º  –  É incompatível  com o  decoro  parlamentar,  além dos casos definidos no

Regimento Interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao Deputado ou a percepção

de vantagem indevida.”

Segundo consta no dicionário Houaiss da língua portuguesa, “decoro” significa “1.

recato no comportamento; decência; 2. acatamento das normas morais; dignidade,

honradez,  pundonor.  3  seriedade  das  maneiras;  compostura  (...)”.  Constata-se,

portanto,  que  procedimentos  incompatíveis  com  o  decoro  parlamentar  não  são

necessariamente  condutas  criminosas  ou  ilícitas  de  uma perspectiva  estritamente

jurídica, podendo restar configurados como condutas imorais ou indignas, conforme

juízo formado na âmbito da jurisdição política do Poder Legislativo.

Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qualificação

de  ato  de  parlamentar  como  indecoroso,  para  fins  do  mencionado  dispositivo

constitucional,  consubstancia  decisão  afeta  à  competência  privativa  da  respectiva

Casa Legislativa. Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, as decisões proferidas

pelo chamado Pretório Excelso nos Mandados de Segurança nºs 21.861-4, 23.388-5

e 23.529-2.

Esta Assembleia Legislativa editou, então, a Resolução nº 5.207, de 10/12/2002,

que “estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar
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e dá outras providências”. Esse ato dispõe sobre esta Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar  e  a  Ouvidoria  Parlamentar,  bem  como  sobre  os  tipos  de  atos

considerados incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar e os correspondentes

processo disciplinar e penalidades.

Do sistema eletrônico de votação

Segundo  a  Visual  Sistemas  Eletrônicos,  empresa  responsável  pelo  painel  do

Plenário desta Assembleia Legislativa:

“Com os avanços da tecnologia, o segmento legislativo segue uma nova tendência

e investe em modernização para automatizar seus processos, proporcionando maior

agilidade, segurança e transparência em suas atividades (…). Compreendendo este

cenário, foi desenvolvido o sistema eletrônico de votação, como uma solução com

recursos avançados e adaptáveis à realidade de cada plenário, capaz de padronizar,

organizar  e  tornar  as  sessões  mais  ágeis  e  eficientes.”

(http://www.visual.com.br/solucoes/2/sistema-eletronico-de-votacao)

Ainda de acordo com a empresa, seu sistema de votação eletrônica, além de ser o

único homologado pela Unicamp, é adotado por 40% das casas legislativas do País.

Segundo suas especificações, o sistema é composto ainda por terminais individuais

para  registro  de  presença  e  voto  através  de  senhas  individuais  ou  identificação

biométrica de digitais, permitindo votações nominais e secretas.

Observa-se,  portanto,  que  a  sistemática  de  votação  adotada  por  esta  Casa  e

repetida  nos  mais  diversos  legislativos  do  País  e  do  mundo  mostra-se  a  mais

contemporânea  e  atualizada,  pois  leva  em  conta  não  apenas  a  segurança como

também a eficiência no processamento e na divulgação das informações relativas à

votação das matérias submetidas à apreciação do Plenário.

Das defesas apresentadas

Os  parlamentares  que  tiveram  seus  votos  computados  pelo  painel  eletrônico

apresentaram  defesa  escrita  no  prazo  legal.  Alegaram,  em  síntese,  nunca  ter

revelado a senha pessoal e intransferível para terceiros, manifestando-se surpresos

quanto a sua utilização indevida em processo de votação e expressando interesse na

apuração dos fatos.

Do procedimento de investigação
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Apresentadas  as  defesas  pelos  Deputados  que  possivelmente  tiveram  suas

respectivas senhas utilizadas no processo de votação, foram adotadas as diligências

necessárias à instrução do processo, em obediência ao comando insculpido no inciso

IV do art. 20 da Resolução nº 5.207, de 2002.

O relator rejeitou, de plano, qualquer possibilidade de perícia no sistema eletrônico

de votação, que, até então, se tornara objeto de dúvidas quanto a sua eficiência e,

particularmente, no que diz respeito à segurança na computação e totalização dos

votos.

Conforme mostrado anteriormente, o sistema eletrônico de votação é adotado nas

mais diversas Casas Legislativas do mundo, não sendo aceitável nenhum retrocesso,

notadamente  quando  vier  a  ser  cogitado  o  restabelecimento  das  votações  pelo

sistema clássico e da totalização de votos por meio de contagem manual.

Ademais,  quando  se  constatou  a  ocorrência  de  três  casos  distintos  relativos  à

computação de votos de parlamentares ausentes, chegou-se à clara conclusão de

que, efetivamente, não ocorrera nada que pudesse trazer dúvida quanto à eficiência

do sistema eletrônico para computação e totalização da presença dos parlamentares

e  dos  votos  proferidos  por  este  sistema,  adotado  há  vários  anos  por  esta  Casa

Legislativa.

Nesse contexto, o relator requisitou aos setores próprios da Assembleia Legislativa

cópia das notas taquigráficas, da ata, da lista de presença e de votação da sessão

plenária que foi palco desses lamentáveis incidentes.

Não  apenas  os  referidos  documentos  foram  avaliados  com  critério  pelo  relator,

como também se teve o cuidado de verificar, com colegas e servidores que prestam

serviços  no  Plenário,  se  remanescera  algum  indício  ou  alguma pista  de  conduta

imprópria que pudesse levar à possível  utilização indevida da senha privativa dos

parlamentares por terceiros.

Verificada a hipótese de identificação, por menor que fosse, seria o parlamentar ou

o servidor convocado para prestar depoimento à Comissão, de modo a trazer para os

autos elementos que nos levassem a uma conclusão definitiva.

Por outro lado, mostra-se pouco razoável que esta Comissão venha a interrogar os

demais  parlamentares  que  compõem  o  Plenário  desta  Casa  Legislativa,  em  um
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exaustivo trabalho que poderia durar vários dias, pois, ainda que se admita a hipótese

de algum ou alguns dos nossos pares nesta Casa ter utilizado indevidamente a senha

privativa de terceiros, a autodenúncia se mostra pouco provável.

Com  efeito,  a  penalidade  a  que  se  sujeita  a  violação  de  preceito  ético  desta

natureza mostra-se das mais gravosas, pois este ato é incompatível com o decoro

parlamentar  por  se  tratar  de  uma  prática  de  irregularidade  no  desempenho  do

mandato  ou  dos  encargos  dele  decorrentes  (art.  59,  §  3º,  III,  da  Constituição

Estadual).

Não é demais lembrar que esta Casa editou a Resolução nº 5.207, em 10/12/2002,

exatamente para estabelecer os procedimentos disciplinares relativos à ética e ao

decorro parlamentar.

O art. 2º, “f”, da cogitada resolução é cristalino ao considerar incompatível com a

ética e o decoro parlamentar “a prática de fraude que, por qualquer meio ou forma,

comprometa  o  regular  andamento  dos  trabalhos  legislativos,  com  a  finalidade  de

alterar o resultado da deliberação”.

Resta-nos dar relevo à pronta iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

inviabilizou  a  conclusão  da  fraude  no  processo  legislativo,  mediante  a  oportuna

observação da ausência dos pares, e a expectativa de que fatos desta natureza, que

denigrem sobremaneira a imagem do Poder Legislativo, jamais sejam repetidos.

Das recomendações apresentadas pela Comissão

Compulsando  o  material  colacionado  aos  autos,  constata-se  que  a  Mesa  da

Assembleia Legislativa, reunida após o incidente que culminou com a instauração

deste  processo,  já  determinara  a  formulação  de  estudos  para  adoção  de  novas

formas de identificação dos parlamentares no processo de votação.

Na mesma oportunidade, foi determinado também o imediato recadastramento dos

parlamentares para acesso ao painel de votação.

A possibilidade da adoção do sistema de identificação biométrico, seja pela feição,

seja  pela  impressão  digital,  seja  pela  própria  íris  do  identificado,  já  se  mostra

suficientemente  disponível  no  mercado,  podendo  ser  adotada  sem  que  isso

represente um dispêndio excessivamente exagerado para esta Casa.

Torna-se  oportuno  recomendar  também  aos  Deputados,  de  um  modo  geral,  e
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especialmente àqueles que se viram envolvidos neste processo, considerando que o

ato pode ter sido praticado como consequência de um descuido,  mais cautela na

preservação rigorosa do sigilo de sua senha.

Entendemos também oportuno, a título de recomendação, que os nobres colegas e

especialmente o parlamentar que secretariar os trabalhos da Presidência tenham a

mesma postura do colega que cuidou de verificar a presença física dos parlamentares

no recinto do Plenário, como também o resultado da votação, prestigiando, outrossim,

a atividade daqueles que se mostram efetivamente presentes no desempenho das

atividades para as quais foram eleitos.

Além disso,  torna-se mister  a instalação imediata de câmaras que promovam a

filmagem de todas as movimentações ocorridas no Plenário, quando das votações,

cujas  imagens  poderão  contribuir  sobremaneira  para  a  investigação  de  possíveis

fraudes.

As  mencionadas câmaras,  evidentemente,  não poderão ser  operadas com uma

aproximação que comprometa o sigilo da votação, quando este for o caso.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento da Representação nº 1/2011,

com as recomendações constantes na fundamentação deste parecer.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  –  Adalclever  Lopes,  relator  –  Bonifácio  Mourão  –

Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.581/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.581/2011, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, encaminha proposta de alteração da ação 1227 -

Ensino Superior - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para criar, implantar e efetivar um programa de avaliação curricular para acesso às

universidades do Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em comento pretende instituir programa de acesso

às  instituições  públicas  de  ensino  superior,  por  meio  da  avaliação  curricular  dos

alunos  do  ensino  médio.  Essa  proposta  é  similar  ao  programa  federal  Exame

Nacional do Ensino Médio - Enem.

Criado em 1998, o Enem tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao

fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo

ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. Atualmente, cerca de 500

universidades, inclusive as públicas de Minas Gerais, já usam o resultado do exame

como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou

substituindo o vestibular.

Ademais,  o  assunto  não  é  próprio  do  PPAG  e  a  criação  de  programa  é  da

competência exclusiva do Poder Executivo, respeitada a decisão sobre a formatação

dos processos seletivos para ingresso no ensino superior, que é atribuição de cada

universidade e feita com base na sua prerrogativa constitucional de autonomia.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.581/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.585/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.585/2011, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, encaminha proposta de alteração da ação 1227 -

Ensino Superior - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para efetivar a regulamentação da educação a distância - EAD - no Estado.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela tem por objetivo regulamentar, por meio de

parceria com a entidade civil  presidida pela proponente, o sistema de educação a

distância  no  Estado.  Segundo  a  proponente,  são  comuns  as  reclamações  de

estudantes  que  não  têm  seus  diplomas  reconhecidos  pelos  órgãos  competentes,

razão  pela  qual  se  torna  necessária  a  regulamentação  para  que  mais  pessoas

possam  ser  beneficiadas  com  o  acesso  à  vida  acadêmica  e  ao  crescimento

profissional.

A educação a distância no Brasil é legalizada pelo Decreto Federal nº 5.622/2005,

que regulamenta o art. 80 da Lei n° 9.394, de 20/12 /96, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional - LDB. O problema apontado pela proponente, portanto,

deve  ser  sanado  por  meio  de  maior  rigor  por  parte  do  Conselho  Nacional  de

Educação  e  dos  conselhos  estaduais  na  autorização,  no  credenciamento  e  na

fiscalização das instituições que oferecem essa modalidade de ensino.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.585/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.589/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.589/2011, de Andréa Leão Calicchio Demétrio,

da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete -, sugere alteração da Ação
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4198 - Implementação do Programa Mineiro de Microcrédito - do Plano Plurianual de

Ação Governamental  -  PPAG - 2012-2015,  para aumentar  a meta física para 150

contratos e a meta financeira para R$352.100,40, no exercício de 2012.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo ampliar as metas física e financeira da Ação

4198 – Implantação do Programa Mineiro  de  Microcrédito  -,  que tem por  objetivo

ampliar  a  disponibilidade  e  o  acesso  da  população  ao  microcrédito  produtivo

orientado,  otimizando  a  operacionalização  do  microcrédito  no  Estado  de  Minas

Gerais, por meio da articulação entre instituições.

O Microcrédito Produtivo Orientado é um empréstimo com valores entre R$100,00 e

R$20.000,00,  concedido  a  pequenos  empreendedores,  informais  ou  formais,  com

pouco  acesso  ao  sistema  financeiro  tradicional,  principalmente  pela  ausência  de

documentação e por não terem como oferecer garantias reais. É um crédito destinado

à produção (capital de giro e investimento), operacionalizado a partir de metodologias

específicas de cada instituição de microcrédito.

O  Programa  Mineiro  de  Microcrédito  atua  na  articulação  dos  atores  da  área

(governo, bancos, instituições de microcrédito, agentes de crédito, empreendedores e

parceiros) com o objetivo de fomentar inciativas que desenvolvam o microcrédito no

Estado.  Não é  objetivo  do programa operar  diretamente  a  oferta  de  crédito,  mas

difundir  nos  Municípios  iniciativas  de  crédito  solidário.  De  acordo  com  a  Sete,  o

programa já beneficiou cerca de 350 Municípios.

Embora,  pelas  razões  aduzidas,  não  possamos  atender  a  proposta  na  forma

originalmente apresentada, julgamos pertinente acolhê-la na forma de requerimento à

Sete, solicitando estudos de viabilidade da ampliação na concessão de microcrédito,

por meio de diagnóstico da demanda.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.589/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.589/2011, de Andréa Leão Calicchio Demétrio, da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011,  em

Belo Horizonte, com o objetivo de colher sugestões para o Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  solicitando

realização de estudo de viabilidade  de ampliação da concessão de microcrédito no

Estado, por meio de diagnóstico da demanda.

Sala das Reuniões, de de.

André Quintão, Presidente.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Inácio Franco e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei nº 2.445/2011; aprovação; declaração de voto - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento da Deputada Luzia Ferreira; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº  2.571/2011;  discurso do Deputado Rogério Correia;

questão de ordem; encerramento da discussão;  votação do projeto;  aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno;  declaração  de  voto  -  Registro  de  presença  -

Suspensão e reabertura da reunião - Questões de ordem - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Resolução nº 2.695/2011; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da

discussão;  votação  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda;  aprovação;  votação  da

Emenda  nº  1;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.696/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.697/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.726/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.079/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.229/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Registro de presença

-  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.391/2011;  não  recebimento  da

Emenda nº 1; encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.709/2011;  aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  327/2011;

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1;  prejudicialidade  da  Emenda  nº  1  -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  1.353/2011;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 2.520/2011; discursos dos Deputados André Quintão e Doutor Viana;

prorrogação  da  reunião;  discurso  do  Deputado  Célio  Moreira;  encerramento  da
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discussão; votação do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação; votação

das emendas com parecer pela aprovação; aprovação; prejudicialidade das Emendas

nºs 3 a 5, 8, 20, 22, 25, 34, 39, 41, 42, 44, 108 a 111, 113, 116, 118, 120, 121, 123,

124, 129, 131, 133 a 136, 139, 140, 143, 144, 153, 162, 178, 182, 187, 193, 194, 200,

201, 203, 204, 211, 223, 228 e 231; votação das emendas com parecer pela rejeição;

rejeição - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.521/2011; discurso do

Deputado Sargento Rodrigues - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio  - Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -  Gilberto  Abramo -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.
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1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.445/2011, do

Governador do Estado, que institui a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização

das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos

Minerários  –  TFRM  -,  e  o  Cadastro  Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários – CERM. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Declaração de Voto

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, votei favoravelmente, mas gostaria de

continuar  fazendo  fazendo  alerta  aos  meus  amigos,  Deputadas  e  Deputados,  a

respeito do cartão American Express. Aliás, até já requisitei a palavra pelo art. 70,

porque aí terei uma hora para relatar tudo o que ocorreu, de fato, para que tomem

conhecimento sobre esse cartão American Express. Passarei todas as informações a

respeito da American Express,  cuidadosamente,  para que vocês fiquem atentos a

respeito dessa empresa. Já solicitei a palavra pelo art. 70 e estou pegando todo o

processo para poder levar ao conhecimento dos Deputados e das Deputadas, assim

como aos telespectadores que acompanham a TV Assembleia,  que hoje chega a

aproximadamente  300  cidades  de  Minas  Gerais.  Contamos  com  um  grande

sindicalista, o Deputado Celinho do Sinttrocel, a quem a American Express propôs

que 25 mil ou 30 mil trabalhadores adquirissem o cartão. O grande sindicalista, atento
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à reivindicação,  recusou a proposta.  Transmitirei  aos Deputados e às  Deputadas,

assim como aos telespectadores, todas as informações de que disponho.

2ª Fase

O Sr. Presidente -  Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência vai

passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Luzia Ferreira em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.520

e  2.521/2011  sejam  apreciados  em  último  lugar,  nessa  ordem.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.571/2011, do Governador do Estado,

que estabelece diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, fixa

data  anual  para  sua  aplicação  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1º

turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir,  o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, solicitei a palavra para discutir esse

projeto, mas não pretendo fazê-lo pelos 30 minutos a que tenho direito no regime de

urgência,  mas  gostaria  de  pontuar  algumas  questões  em  relação  à  política

remuneratória,  porque  no 1º  turno  não consegui  expor  com clareza  a  opinião  da

Bancadas do PT e do PCdoB. Votamos favoravelmente no 1º turno e manteremos a

votação favoravelmente no 2º turno, mas é necessário fazer algumas observações

relacionadas a essa política remuneratória. Embora a política apresentada tenha tido

nosso voto favorável, temos muitas ressalvas quanto a ela. O voto favorável deveu-se

a  avanços  que  conseguimos  aqui  dentro  da  Assembleia  Legislativa,  como  disse

ontem, como o avanço em relação às 30 horas para trabalhadores da saúde, não de

forma  absoluta,  mas  pelo  menos  na  Fhemig,  onde  a  Astemg  e  o  SindSaúde

conseguem uma vitória importante que aqui consigo relatar, estabelecendo, portanto,
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que os servidores  passam a ter  uma jornada não mais  de 40,  mas de 30 horas

semanais,  que é uma luta  antiga.  Apresentei  projeto de  lei  para esse fim,  mas a

Comissão de Constituição e Justiça o considerou inconstitucional. Agora, no momento

em que se discutia a política remuneratória, conseguimos emplacar esta emenda, a

partir  da  negociação dos  sindicatos  com o  governo.  Isso representou um avanço

importante.

Também por iniciativa do Sindpúblicos, alcançamos outro avanço fundamental, que

foi o estabelecimento do salário mínimo, como o menor salário de vencimento básico

dos  servidores  públicos.  Ontem,  disse  que  parecia  e  parece  estranho  ao  nosso

telespectador saber que alguns servidores do Estado de Minas Gerais ainda recebem

vencimento-base  menor  que  o  salário  mínimo.  Mas  agora,  felizmente,  Apolônio,

conseguimos estabelecer isso por meio dos sindicatos, de uma pressão importante

da Intersindical  para  que o  salário  mínimo fosse estabelecido  como o mínimo do

vencimento-base. Não é uma vitória completa, porque isso não ficou estabelecido na

tabela,  o que significa que os outros servidores não terão o mesmo reajuste que

tiveram aqueles que recebem o salário mínimo, mas significa também um avanço.

Apontei  como  outro  avanço  importante  que  conseguimos  a  retirada  do  projeto

daquele limite que a Secretária Renata Vilhena teimava em manter, tornando a Lei de

Responsabilidade Fiscal ainda mais rigorosa. De 46,5%, que é o limite prudencial, ela

estipulava  em  torno  de  44%,  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  que  causaria  um

arrocho  maior  ainda  ao  servidor  público.  Retiramos  isso,  como  exigência  da

Assembleia Legislativa, em especial, da bancada da Oposição, que recebeu também

o  importante  apoio  do  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Foi  outro  avanço  que

conseguimos nesse procedimento.

Ainda  há  o  estabelecimento  da  data-base  dos  servidores,  incluindo-se  a

obrigatoriedade de negociação nessa data-base. Queria apontar esses avanços que

obtivemos nesta reta final. Ainda se percebe neste projeto que a intenção do governo

é  de  não  conceder  reajustes  aos  servidores.  O  correto  seria  que  o  governo

estabelecesse, como parâmetro para a concessão de reajustes salariais, a inflação, e

que isso fosse obrigatório. Desde o início, a sugestão proposta pelos sindicatos foi

estabelecer o processo inflacionário como o mínimo necessário e obrigatório, a cada
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ano, para concessão de reajustes dos servidores. A inflação seria utilizada na política

remuneratória  do  servidor  público,  mas  o  governo  não  aceitou,  não  garante  a

recomposição inflacionária. O servidor não tem garantia de que receberá um reajuste

que  recomponha  a  inflação,  nem  que  haverá  reajuste,  porque  isso  depende  do

crescimento da receita.

Deputada Maria Tereza Lara, em breve lhe concederei aparte. Pedi para discutir o

assunto  em  2º  turno,  para  alertar  o  povo  de  Minas  Gerais,  em  especial  nossos

servidores públicos, que teremos de empreender muitas lutas ano que vem, porque

não há intenção do governo em conceder reajuste a seus servidores. Hoje, saiu uma

notícia sobre a expectativa da indústria  mineira com o impacto da crise,  e que o

crescimento em Minas Gerais será menor que o Brasil, repetindo o cenário de 2011.

Escutamos propagandas e mais propagandas dizendo que Minas crescia mais que o

Brasil. No cômputo geral, não é verdade. Minas, no balanço de oito anos do Governo

Aécio, cresceu menos que o Brasil. Ano passado, novamente, cresceu menos que o

Brasil.  Segundo  os  industriários  mineiros,  em  2012  o  cenário  de  crescimento  se

repetirá aquém  do  crescimento  brasileiro.  O  PIB mineiro  será  menor,  exatamente

porque,  com  a  crise  internacional,  a  exportação  também  entrará  em  crise.  Aliás,

Deputada  Maria  Tereza  Lara,  Minas  Gerais  vive  basicamente  –  65%  -  de

“commodities”, de exportação especialmente de minério. Se houver uma crise, Minas,

que  não  tem  planejamento  de  crescimento  econômico  vigoroso  e  sustentável  –

sempre  denunciamos  isso,  mas  darei  maiores  detalhes  quando  da  discussão  do

Orçamento -, em razão dessa política de oito anos do governo tucano, ficará mais

acessível aos reflexos da crise internacional que o Brasil, por falta exatamente desse

planejamento  estratégico  para  o  desenvolvimento  industrial  mineiro.  O

desenvolvimento esperado é sempre o da exportação de minério, o que faz com que

o crescimento econômico do País, em época de crise internacional, seja mais sentido

em Minas que no restante do Brasil, e isso foi o que aconteceu em 2011.

Vou conceder aparte à Deputada Maria Tereza Lara, mas, antes, farei a leitura de

alguns números. Para o próximo ano, a expectativa de crescimento de 3,4% para

Minas está baixando para 2,8%, e, este ano, não deverá passar de 2,6%, contra 4,1%

do  crescimento  brasileiro.  Há  um  decréscimo  na  expectativa  de  crescimento  em
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Minas Gerais.

Assim  sendo,  desde  já  é  importante  alertar  os  servidores  de  que  essa  política

remuneratória  da  Secretária  Renata  Vilhena  e  do  Governador  Anastasia

provavelmente significará reajuste zero para os servidores. Daqui a pouco pretendo

discutir o Orçamento, mas adianto que nele também a previsão de reajuste para os

servidores  públicos  é  zero.  A política  remuneratória  que  estamos  aprovando  não

significa necessariamente algum tipo de reajuste para os servidores, mas ela também

não impede que ele aconteça. É importante ressaltar isso. Novamente, a nossa luta

terá de trazer o governo de volta às negociações para que se decida a data-base do

reajuste dos servidores públicos. Faço esse alerta para explicar a posição da nossa

bancada. Trata-se de uma política remuneratória tímida, cujos avanços foram obtidos

graças a muito esforço do sindicato. Entretanto, o que se manteve foi a política do

choque de gestão e do endividamento do Estado, este último recém-autorizado pela

Assembleia  Legislativa,  em  mais  R$7.000.000.000,00,  o  que  só  vai  aumentar  os

encargos e o pagamento dos juros, diminuindo ainda mais a possibilidade de reajuste

para o servidor. Essa é a política de arrocho salarial do chamado choque de gestão

do governo do Estado.  Esse é o alerta  que gostaria  de fazer.  Concedo aparte à

Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia,  nosso

Líder, em momento de crise mundial é muito importante conhecer a verdade, os fatos

verídicos, então esperamos que a imprensa registre exatamente o que acontece de

fato em Minas e no Brasil, para que possamos fazer essa discussão com base num

diagnóstico  real.  Não  adianta  divulgar  inverdades  ou  outras  realidades  que  não

contribuirão para passarmos por este momento de crise da melhor maneira possível.

Não podemos pensar que estamos numa ilha, porque Minas Gerais não é uma ilha.

Estamos inseridos num contexto nacional e mundial. Além do mais, nosso Estado tem

apresentado muitas dificuldades, por isso devemos sempre dizer a verdade para que

todos os órgãos públicos, até mesmo a Assembleia Legislativa, conheçam os dados

reais  dessa crise.  Deputado Rogério  Correia,  quero  ainda  ressaltar  a  importância

desta Casa, neste ano, em abrir espaço - esse é o seu papel e a sua obrigação –

para os movimentos sociais e sindicais. Chegamos a mais um final de ano e, como V.
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Exas. podem ver, hoje contamos com a presença do SindPúblicos, que aqui está para

pedir a aprovação do PL nº 2.571. Todo processo de melhora dos projetos que vieram

do Executivo aconteceram nesta Casa, principalmente em razão do esforço de muitos

parlamentares da  Situação e  da  Oposição,  mas sobretudo da Oposição.  V.  Exa.,

como Líder da Oposição, Líder da nossa bancada e inicialmente do Bloco Minas sem

Censura,  criou  condições  que  propiciaram  o  diálogo  entre  o  Executivo,  os

movimentos sociais e os sindicatos, em prol dos avanços que desejamos. Esse deve

ser o verdadeiro papel da Assembleia.

Não há conquista de graça. A luta dos trabalhadores, de fato, propicia avanços.

Quero  parabenizá-los,  bem  como todos  que puderam  contribuir  para  os  avanços

desse projeto. Certamente, votamos nesse projeto, no 1º e no 2º turnos, exatamente

porque houve um processo de discussão. Não foi possível avançar para o ideal, mas,

pelo  menos, conseguimos reduzir  os  prejuízos  e os  problemas,  principalmente no

índice  menor  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  o  que  seria  um  horror  se  não

acontecesse.  A lei  já é muito rigorosa,  impossibilita  reajustes dos servidores. Não

podemos radicalizar mais ainda.

Gostaria de cumprimentá-lo pelo seu papel. V. Exa. representa muito bem a nossa

bancada,  bem  como  todos  os  parlamentares,  que,  durante  este  ano,  puderam

contribuir  para  o  Parlamento  mineiro  cumprir  o  seu  verdadeiro  papel,  qual  seja,

fiscalizar e abrir espaço para que os movimentos sociais e os sindicatos pudessem

ter voz nesta Casa. Muito obrigada.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Quero

ressaltar, na fala de V. Exa., que o limite providencial da Lei de Responsabilidade

Fiscal já é 46.5%, o que já causa arrocho aos servidores públicos. Não se permite

haver  um  reajuste,  uma cobertura  inflacionária,  se  ultrapassarmos  esse  limite  de

custeio  com  os  servidores  públicos,  o  que  é  equivocado,  porque  joga,  em  suas

costas, o problema da falência do Estado e da ausência de recursos, como se estes

fossem  os  responsáveis  por  tudo.  Já  é  uma  lei  draconiana,  resquício  do

neoliberalismo. O serviço público tem de ser arrochado no neoliberalismo. A Lei de

Responsabilidade Fiscal já tem essa visão equivocada e é advinda dos tempos em

que o neoliberalismo era tão hegemônico que nada se podia dizer contra ele. Então
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essa lei já tem esse problema.

Em Minas, ainda se vive na égide desse modelo neoliberal. Não fosse a emenda

que conseguimos aprovar na Comissão de Administração Pública, partindo de uma

negociação que fizemos com a Oposição e os sindicatos, não votaríamos o projeto, e

esse limite prudencial voltaria para 44%. Mas o Geraldo fez uma conta e me afirmou

que poderia ser em torno de 41,5%. Há de se perguntar à Secretária Renata Vilhena

se queria o limite abaixo do limite providencial. Isso é imenso. Imaginem o arrocho

que fariam em cima do servidor público. Seria até perigoso começarem a diminuir

salário, porque, se ultrapassassem esse limite providencial, como a Secretária agiria?

Seria  perigoso,  e  poderiam  diminuir  salários,  o  que  não  é  estranho,  porque,  na

história dos subsídios, aconteceu um pouco disso com os professores. Tiraram deles

o direito do vencimento básico do piso nacional e jogaram a política de subsídios em

cima, evitando o reajuste da carreira. Isso diminuiu e achatou a carreira.

Tudo é possível neste governo. Foi uma conquista importante. O povo brasileiro

deve escutar-nos. Em Minas Gerais, lutamos para garantir que o governo não arroche

mais  que  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Fica  o  exemplo  para  o  Brasil  e  os

sindicatos  nacionais.  Estes  devem saber  que o  choque de gestão  é um exemplo

disso. Os companheiros do Sindipúblicos devem mostrar isso ao Brasil. O choque de

gestão coloca o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal não em 46,5%,

mas  em  torno  de  41%,  42%,  43%,  arrochando  ainda  mais  o  serviço  público  e

diminuindo as verbas do serviço público. Tivemos de lutar para manter o arrocho nos

limites  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Isso  é  impressionante.  Em  vez  de

andarmos para a frente,  estamos esforçando-nos para o governo não frear  ainda

mais os avanços que estamos obtendo com muita luta. Isso é oriundo dessa política

de choque de gestão.

Sr. Presidente, volto a chamar atenção dizendo que todos os projetos que, nestes

últimos dias, votamos, mas que nós, da Oposição, fomos derrotados, têm o eixo de

tentar recuperar para o Estado alguma capacidade de pagamento a partir da falência

do Estado – a propósito, faliu em razão desse projeto econômico e social equivocado

estabelecido pelo governo.  Ficou demonstrado que o déficit  zero era apenas uma

falácia, uma mentira. Descobrimos que o Estado de Minas Gerais tem uma dívida
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com a União  de 70 bilhões e que está pegando dinheiro  emprestado para pagar

dívida com a Cemig. É assim que Minas Gerais está vivendo: almoça e pega dinheiro

emprestado  para  pagar  a  janta.  Do  contrário,  não  sabe  como  viverá  nem  o  dia

seguinte. Durante o dia, não sabe como se alimentará e, à noite, já tem de contrair

empréstimo para pagar a dívida que fez no almoço. Então o negócio não está bom.

Esse é o Estado de Minas Gerais. Aí, haja taxa, assim como taxa para mineração,

que é o que, na exportação, tem salvado o PIB mineiro. Como mostrei a V. Exas.,

com a quebra da exportação, o PIB mineiro está em queda. Assim, o governo taxará

exatamente o setor que começa a ter queda num momento errado. Vê-se que não há

planejamento  nem  desenvolvimento  econômico.  Relerei  alguns  dados.  (-  Lê:)

“Enquanto as projeções para o PIB do Brasil no próximo ano se mantêm em 3,4%, a

soma das riquezas de Minas deve cair  de 4% previsto para 2,8%”. Então aquela

história de que Minas cresce mais do que o Brasil não é verdade, nem para o ano que

vem será.  “Neste ano,  não deve passar  de  2,6% contra 4,1% das projeções que

seriam divulgadas”. Portanto este ano também já houve uma queda do PIB em Minas

Gerais.

Como a  política  remuneratória  -  repito  -  não  garante  o  índice  inflacionário,  os

servidores não têm garantia alguma de que obterão reajuste no ano que vem, e o

Orçamento  não  faz  previsão  de  reajuste.  Então  a  política  remuneratória  que  o

governo manda continua sendo de arrocho salarial. Poderia ter seguido, por exemplo,

como fizemos, apresentamos emenda e fomos derrotados, que se estabelecesse a

inflação e a política do salário mínimo. A inflação como obrigação e faz o crescimento

do salário a partir do crescimento da receita como faz com o salário mínimo. Essa

política do salário  mínimo tem sido vitoriosa para o crescimento do Brasil  porque

melhora  as  condições  econômicas  da  maioria  do  povo.  Isso  fortalece  o  mercado

interno evitando recessão econômica e nos livrando do processo externo de crise

econômica mundial que assola o modelo neoliberal. Então a receita seria essa.

Já  existiriam  também  outras  possibilidades  impostas  para  esse  nível  de

desenvolvimento  em  Minas  Gerais.  Por  exemplo,  é  o  projeto  de  lei  do Deputado

Celinho do Sinttrocel, do qual sou coautor e que tem o apoio de todas as centrais

sindicais  para  um  salário  mínimo  regional  superior  ao  salário  mínimo  nacional.
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Justifica-se porque Minas Gerais é um Estado mais rico, e a média do salário mínimo

não precisaria ser a média do salário mínimo de Estados mais pobres, especialmente

do Nordeste. Isso já acontece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná,

em São Paulo, no Rio de Janeiro. Dos Estados do Sul e do Sudeste, apenas Minas

Gerais  -  aliás,  se não me falha  a memória,  o Espírito  Santo -  não tem o salário

mínimo regional,  mas os  outros  têm superior  ao  salário  mínimo nacional,  que foi

estabelecido porque há Estados mais pobres. Portanto é o salário mínimo para os

Estados mais pobres. Pode-se ter um salário mínimo regional num Estado superior,

mas não há.

Aproveitando  que  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  está  concentrado  na  reunião,

quero  mencionar  uma  notícia  que  eu  trouxe.  V.  Exa.  já  vinha  alertando  que  o

crescimento de Minas Gerais, na média dos oito anos do governo Aécio, foi aquém da

média nacional. Neste ano que se encerra, as projeções do PIB brasileiro para 2012

se mantêm em 3,4%; em Minas Gerais a previsão baixou de 4% para 2,8%. Aquela

média que o Deputado Sávio tem mencionado, de que o PIB mineiro cresceu menos,

será afetada para menos. Em 2011 o crescimento em Minas também foi inferior ao

crescimento nacional. Estou repetindo esse ponto porque o Deputado Sávio tem feito

essa denúncia. Foi assim em 2011 e a projeção para o próximo ano é a mesma,

graças à menor exportação do minério, que agora será taxado, na contramão de um

modelo econômico mais vigoroso para a indústria mineira. Não há planejamento por

parte do governo. Não se planeja esse crescimento. O planejamento é de arrocho,

Deputado Paulo  Guedes  -  como arrochar  o servidor  público.  Enfim,  é o  que tem

acontecido.

Sr.  Presidente,  não  estou  em  processo  de  obstrução,  vim  aqui  realmente  para

discutir a política remuneratória e para alertar os servidores públicos a manterem o

espírito de luta que sempre tiveram. Mobilizem os trabalhadores, unifiquem as lutas,

porque a projeção do governo é de arrocho salarial. Não há previsão orçamentária

para nenhum tipo de reajuste, e a política remuneratória com que a Secretária Renata

Vilhena trabalha é sempre de arrocho salarial. Fica o alerta aos nossos servidores

públicos. Aproveito o momento para congratular-me com o povo de Belo Horizonte,

que ontem, em razão da chuva intensa, sofreu com a enchente. Houve manifestações
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na  Cristiano  Machado,  com  queima  de  pneus.  Não  se  justifica  o  que  aconteceu

apenas em razão da intensidade da chuva.  Evidentemente,  choveu muito,  mas a

inundação vem se repetindo naquela região a partir da construção da Linha Verde.

Também se deve à falta de planejamento de construção. Após o término das obras,

todo  ano  a  população  da  região  está  sendo  afetada.  Foram  obras  malfeitas,  o

governo  do  Estado  não  planejou,  e  não  há  solução  para  o  problema.  Foi

impressionante, Deputado Paulo Lamac, o ocorrido na Cristiano Machado. E não é a

primeira, a segunda nem a terceira vez que acontece, mas não se fala em resolver a

questão. As pessoas sempre doam cestas básicas, como aconteceu ontem. Foi um

sofrimento para o povo, que chegou a manifestar-se queimando pneus. É claro que a

chuva foi mais intensa, são fenômenos meteorológicos que, às vezes, assustam. Por

outro lado, o aumento do asfalto na cidade vai dificultando cada vez mais a situação.

Mas há de se procurar uma solução. A Linha Verde foi construída sem prever esse

problema. Concedo aparte ao Deputado Lamac.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte) - É verdade, Deputado Rogério Correia. Eu

queria saudá-lo por suas palavras desta manhã e pela felicidade da referência aos

belo-horizontinhos que ontem enfrentaram um dia muito complicado. As condições

climáticas não ajudaram e, de fato, a região da Cristiano Machado - todos os que

residem ou trabalham ali sabem disso - piorou imensamente porque o planejamento

da Linha Verde não levou em consideração as questões relativas ao volume de água

que passa por ali. Ainda há pouco ouvíamos que, em chuvas de grande porte, o nível

da água costumava subir 30cm, mas ontem chegou a 1,5m. Houve inundações desde

a  primeira  chuva,  após  a  finalização  da Linha  Verde.  O  projeto,  nobre  Deputado

Rogério Correia, não previa a saída da Vila Carioca, próxima ao Minas Shopping.

Teve de ser retirada porque, em função do não cálculo do aumento do volume de

água, ela vinha sendo inundada sistematicamente, mesmo com baixos volumes de

chuva. Dois viadutos que estavam planejados e anunciados não foram feitos. De fato,

temos  problemas  graves  de  projeto.  Estamos  preocupados  com  o  planejamento

urbano. Recursos formidáveis são mal-investidos. Lamentamos muito. A Linha Verde,

dos acessos à Brasilinha ao Centro Administrativo, é um caos. Nem sequer acesso

aos servidores houve ontem. V. Exa. foi muito feliz na lembrança de hoje sobre o
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sofrimento dos belo-horizontinos, especialmente os que dependem da chamada Linha

Verde para chegarem a suas residências e local de trabalho.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, as obras do governo do Estado são feitas

sem  pensar  no  povo.  A  Brasilinha  é  algo  impressionante.  Os  servidores  estão

penando. Foi construída para parecer bonita, mas é um transtorno para o servidor

público  chegar,  estacionar  e  almoçar.  Quando  chove,  não  há  guarita,  não  há

absolutamente nada. As obras são feitas sem pensar no povo. E o custo? Faz-se um

orçamento, e, depois, o custo é duas, três vezes mais alto. Brasilinha, Independência,

cujo custo foi três vezes maior, ou seja, o planejamento realmente não tem sido o

forte do governo do Estado. Quase rebaixamos os três times mineiros. O América não

se  safou,  e  o  Atlético  e  o  Cruzeiro  se  salvaram  por  pouco,  porque  nem  estádio

tivemos. Nem planejamento para o futebol, que é paixão popular. Dois estádios em

construção  na  mesma  época.  Ausência  completa  de  planejamento.  Agora,  estão

dizendo que a Secretária Renata Vilhena é candidata. Isso eles planejam...

O Deputado Paulo Lamac (em aparte) - Planejar eles planejam, mas não dão conta

de cumprir.  Não era para haver aquele investimento em Sete Lagoas. Tiveram de

colocar mais alguns milhões em Sete Lagoas porque não deram conta de entregar o

Independência na época certa.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Concedo  aparte  ao  Deputado  Elismar  Prado  e

depois ao Deputado Valadares.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia e

parabenizo-o  pelas  considerações.  Agradeço  também  pela  aprovação,  ontem,  de

projeto  de  minha  autoria  que  oferece  melhores  condições  aos  Municípios  e  aos

órgãos da administração indireta  a  fim  de que possam saldar  sua dívidas com o

Ipsemg,  que  está  tão  sucateado  e  não  atende  nossos  servidores.  Essa  lei,  na

verdade,  consolida  a  legislação  anterior  e  atualiza  algumas  questões  como,  por

exemplo, um índice que a lei traz e sequer existe mais: a extinta Ufir, que passamos

para o INPC. A ideia é melhorar as condições dos Municípios para que saldem suas

dívidas, pois eles enfrentam muitas dificuldades, arcando com prerrogativas da União,

do Estado, colocam gasolina na viatura da polícia, pagam o aluguel da delegacia, ou

seja,  enfrentam  dificuldades  enormes.  Espero  que  em  2012  a  Cemig  invista  na
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manutenção das linhas melhorando a qualidade do serviço prestado. A população

paga uma das tarifas mais caras do mundo, enquanto recebe um serviço de péssima

qualidade.  O  Estado  autorizou  a  distribuição  dos  dividendos  aos  acionistas  de

maneira agressiva, ao mesmo tempo em que demitiu milhares de trabalhadores do

sistema,  precarizando  ainda  mais  o  atendimento  à  população.  A Copasa  vai  na

mesma direção.

Aos  servidores,  lembro  que  a  luta  continua.  Permaneceremos  batalhando  em

defesa da melhora da qualidade da educação e principalmente da valorização dos

nossos profissionais. Parabenizo V. Exa. e desejo um bom trabalho. A luta continua.

Nosso  trabalho  não  está  confinado  ao  Parlamento.  Entraremos  em recesso,  mas

continuaremos trabalhando no interior do Estado, prestando conta de nossa atuação

aos movimentos sociais, à população. Durante esse recesso, daremos continuidade à

nossa luta e ao nosso trabalho. No próximo ano, retornaremos a este Plenário, para

discutir  os  projetos  e fiscalizar  os  atos  do  Poder  Executivo,  que precisa ter  mais

sensibilidade com a população mineira, principalmente com os mais carentes, que

sofrem tanto em função, especialmente, da mais alta carga de impostos do Brasil.

Continuaremos na luta em defesa das tarifas mais baixas da Copasa e da Cemig, dos

trabalhadores da educação e da segurança pública, dos nossos consumidores e da

juventude.  Daremos  continuidade  ao  nosso  trabalho  e  à  nossa  luta.  Parabéns,

Deputado  Rogério  Correia  e  toda  nossa  bancada.  Desejo  um  bom  ano,  muitas

conquistas, muita luta e saúde para todos. Obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  se  V.  Exa.  permitir,  gostaria  de

conceder um aparte ao Deputado Gustavo Valadares. V. Exa. está mais permissivo

hoje.

O Sr. Presidente - Não estou tão permissivo como ontem. De qualquer maneira, o

Deputado Gustavo Valadares terá 30 segundos para se manifestar.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Como o Deputado Sebastião Costa

disse, pedi a palavra não para defender, mas para esclarecer. No caso do Estádio

Independência, não faltou planejamento do governo do Estado. Este tinha firmado um

acordo com o governo federal para investir R$30.000.000,00 ou R$40.000.000,00 no

estádio, e o governo federal, R$15.000.000,00. O que são R$15.000.000,00 para o
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governo federal? Mas nem um tostão furado saiu desse governo.  O dinheiro está

preso na Caixa Econômica Federal. Lanço um desafio: para quem conseguir liberar

um centavo que seja da CEF para investimento no Estádio Independência darei um

carro. Não faltou planejamento. Caso tenha faltado, foi por parte da CEF, que não

libera o dinheiro.

O  governo  do  Estado  resolveu  fazer  um  “upgrade”.  No  final  do  ano  que  vem,

teremos  dois  estádios  em  nível  de  jogos  internacionais  em  Belo  Horizonte.  Do

excepcional  Estádio  Independência,  todo  bancado  pelo  governo  do  Estado,

passaremos a usufruir em fevereiro. A partir de dezembro de 2012, teremos o nosso

Mineirão.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço o esclarecimento do Deputado Gustavo

Valadares. A polêmica não era em torno disso, mas agradeço as suas palavras.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não sei se seria pedir  muito, mas

temos um projeto importante, e ficamos de fazer a análise de uma leitura. Gostaria de

solicitar a suspensão dos trabalhos, em consenso entre os líderes, após a votação

deste projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 2.571/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Arlen Santiago - Caro Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, estamos

vendo que o Governador do Estado acabou de trazer uma série de melhorias para o

funcionalismo público. Como, provavelmente, este é o último dia de sessão, gostaria

de agradecer muito aos funcionários públicos de Minas Gerais o trabalho profícuo em

prol da população. Gostaria também de agradecer a maneira inteligente e correta

com que V. Exa. conduziu os trabalhos desta Assembleia Legislativa no primeiro ano

da sua Presidência. Realmente, V. Exa. nos orgulha muito. Em relação ao projeto do

funcionalismo, ontem realizamos alguns debates, e hoje ele foi aprovado. Gostaria de

dizer  que,  ontem,  para  não  criar  polêmica,  no  momento  em  que  tratávamos  da
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questão do projeto dos militares, o Deputado Sargento Rodrigues veio ao microfone e

disse que, como era da caserna, entendia disso. Com certeza, isso não é verdade.

Há grandes lideranças que, às vezes, não são da caserna e defendem uma categoria.

A categoria da Polícia Militar  é muito cara para mim. Ontem mesmo, na parte da

manhã, recebi o Subten. Gonzaga, da Aspra, em meu gabinete, e o Cel. Zeder, que,

como sempre, nos dava subsídios para uma luta em prol dos militares. O grande

constitucionalista,  Deputado  Sebastião  Costa,  quando  expôs  a  sua  posição,  nos

convenceu de que a emenda era realmente constitucional. Votamos a favor por uma

questão política dos militares. Era isso o que tinha a dizer,  Sr.  Presidente. Como,

provavelmente, não voltarei a falar mais nesta sessão, desejo um feliz Natal a todos

os Deputados e Deputadas e a todos os mineiros. Muito obrigado pela condução dos

trabalhos.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência aproveita o ensejo para agradecer o carinho dos

servidores públicos da 2ª Instância de Oficiais da Justiça. Sejam bem-vindos, tenham

sucesso e êxito e continuem prestando esse belíssimo trabalho ao Estado de Minas

Gerais.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Quero aproveitar  para agradecer a esta Casa, aos

nossos colegas, aos companheiros da Mesa e a V. Exa. pela votação da Emenda nº

2, que retirou da área mineira da Sudene a cobrança da taxa da mineração. Para nós

essa é uma notícia muito importante porque todos nós sabemos que o subsolo do

Norte  de  Minas  é  rico  em minério,  mas que o  nosso minério  é  de  baixo  teor.  A

cobrança dessa taxa tornava inviável a exploração do minério em nossa região. Por

isso,  quero fazer  este agradecimento aos Deputados, ao Colégio de Líderes, que
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subscreveu a emenda que apresentei. Hoje, o Norte de Minas amanhece livre dessa

taxa, tornando viável o investimento das empresas. Quem investir na região do Vale

do  Jequitinhonha  e  no  Vale  do  Mucuri  terá  esse  incentivo.  Agradeço  aos

parlamentares  que,  por  unanimidade,  votaram  essa  emenda.  A região  amanhece

aliviada, sabendo que, em breve, poderá receber mais investimentos. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia e público que nos assiste nas galerias. Sr. Presidente, ficamos felizes

quando vemos uma faixa dos servidores da Justiça, dos dois sindicatos, agradecendo

os  trabalhos  desta  Casa.  Mas  nós  também  temos  que  agradecer  a  maneira

disciplinada, ética e correta com que esse grupo de funcionários da Justiça, durante

vários dias, acompanhou os nossos trabalhos, reivindicando os seus direitos. Nós,

com muita paciência, encaminhamos as reivindicações para as pessoas competentes

e eles conseguiram avanços em seus direitos. E o reconhecimento é um sentimento

muito importante. Mas não estamos cobrando o reconhecimento de alguém, porque

nosso papel é elaborar a melhor lei pelo ordenamento jurídico e pelo bem do povo de

Minas Gerais.  Ao receber  uma manifestação de reconhecimento,  lembramos uma

passagem bíblica em que o próprio Jesus Cristo valorizou o reconhecimento. Ao curar

10 leprosos, somente um deles  lhe agradeceu.  Então,  Jesus Cristo cobrou o não

reconhecimento  dos  demais.  Manifesto,  em  nome  da  Assembleia  Legislativa,  os

nossos agradecimentos a esse grupo que, por meio de uma faixa, manifesta gratidão

por  nossos trabalhos,  que foram exercidos  no  cumprimento  do nosso dever,  sem

qualquer privilégio. Ficamos muito animados ao ler, hoje, nos noticiários políticos do

Estado um editorial do jornal “Estado de Minas”, que manifestou reconhecimento aos

trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também estávamos cumprindo

o nosso dever sem querer nenhum privilégio, porque fomos eleitos e somos pagos

pelo  povo  para  exercer  o  papel  de  legisladores  e  fiscalizadores  do  Executivo  de

Minas Gerais. O “Estado de Minas”, de uma forma extremamente ética, manifestou

seu  reconhecimento  aos  trabalhos  desta  Casa,  dos  parlamentares,  dos  nossos

Consultores, dos nossos assessores. O trabalho do parlamentar não é apenas dele,

mas é fruto de todo o grupo da Assembleia Legislativa, do mais simples funcionário

ao mais graduado. Todos são muito importantes para que alcancemos sucesso no
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desenvolvimento  dos  nossos  trabalhos.  Se  nós,  Deputados,  fôssemos exercer  as

funções desempenhadas por Consultores, assessores, demais funcionários da Casa

e funcionários  de  nossos gabinetes,  não conseguiríamos executar  nem a  metade

desses trabalhos. Agradecemos à comunidade jornalística, por meio do “Estado de

Minas”, que também nos faz críticas. Às vezes são necessárias para despertar nos

Deputados  a  necessidade  de  algum  posicionamento.  Também  nos  fazem  críticas

incompreendidas  e  outras  bem-fundamentadas,  que  são  necessárias.  A  crítica,

quando bem direcionada, é importante para que busquemos novos caminhos, novos

rumos em alguma situação. Deixo essa manifestação de alegria por ver estampado

no editorial do “Estado de Minas” de hoje o reconhecimento ao trabalho que estamos

realizando em cumprimento do nosso dever, sem nenhum privilégio, digo mais uma

vez, no exercício do nosso mandato parlamentar. Para terminar, Sr. Presidente, Srs.

Deputados, manifesto mais uma vez a minha alegria pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 8/2011, do Deputado Ulysses Gomes. Durante as férias,

atuei como Presidente desta Casa. Na época, não tive como justificar à imprensa e à

sociedade mineira por que a Assembleia teria de pagar aos Deputados suplentes que

assumiriam o mandato por apenas um mês, justamente no período de férias, quando

não havia atividade parlamentar nesta Casa. Além disso, a Assembleia teria também

de pagar aos funcionários desses Deputados suplentes, os quais não tinham sequer

lugar para exercer algum trabalho nesta Casa. Isso nos tirou um peso dos ombros,

ficamos mais tranquilos. Foi uma grande conquista para Minas Gerais a aprovação,

na noite de ontem, da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011. Eram as minhas

manifestações, Sr. Presidente. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Gostaria  de  informar  às  Deputadas,  aos  Deputados  e  aos

servidores  da  Casa  que  as  dependências  contíguas  ao  Plenário,  conforme

estabelecido pelo Regimento Interno, são reservadas à imprensa e aos servidores

designados pelos partidos e pelas bancadas. É imprescindível que haja respeito e

que preservemos a ordem nesta Casa. Solicito ao Deputado Alencar da Silveira Jr.,

assim como a todos os Deputados, que tenham compreensão para que os trabalhos

funcionem no estado de normalidade. Conto com a colaboração de todos. Com a

palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
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O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para

fazer minhas as palavras do Deputado Doutor Viana, e até me arriscaria a dizer do

Pastor Viana, quando ele cita um texto bíblico que foi uma experiência muito bonita,

mas, ao mesmo tempo, mostrou também que o ser humano pode, sim, ao receber um

benefício, se mostrar ingrato. O episódio bem lembrado pelo Deputado Doutor Viana

é o da cura dos 10 portadores do mal de Hansen; apenas um deles retorna para

agradecer. Jesus perguntou onde estavam os outros nove. Concordo com o Doutor

Viana, não estamos aqui buscando glória nem reconhecimento. Mas, quando vemos

servidores nesta galeria, colocando as faixas que estão aqui, creio que o sentimento

de  todos  os  parlamentares  é  o  mesmo:  o  sentimento  de  dever  cumprido.  É  o

sentimento de termos feito alguma coisa boa e produtiva em favor de uma categoria

que,  de forma ordeira,  educada e responsável,  veio a esta Casa,  trouxe as suas

reivindicações, fez suas manifestações e recebeu uma resposta positiva desta Casa.

Mais  uma vez concordo com o Deputado Doutor  Viana: não foi  nenhum favor  da

nossa parte. Não é necessário nos agradecer por fazermos aquilo que é a nossa

obrigação.  Mas,  ao  vermos  essas  faixas,  ficamos  muito  felizes  por  esse

reconhecimento,  diante  de  tantas  situações  e  manifestações  agressivas  ocorridas

neste Plenário neste ano, que foi muito difícil. Vai chegando ao seu final um ano de

muitas vitórias para várias categorias, muitas vitórias para este Parlamento e muitas

vitórias para o povo mineiro. Por isso, Sr. Presidente, aproveitando esta oportunidade,

desejo aos meus colegas Deputados e Deputadas, aos que estão nos assistindo pela

TV Assembleia, espalhados pelo grande Estado de Minas Gerais, boas-festas. Que

tenham um final de ano de paz, comunhão na família e muita alegria! Que seja um

final  de  ano  em  que  cada  família  de  nosso  Estado  possa,  de  fato,  entender  o

propósito do aniversariante do mês!  Espero,  sinceramente,  que a figura lúdica de

Papai  Noel  não se sobreponha à importância Daquele a quem, de fato,  devemos

honrar no mês de dezembro. Sabemos que não é este o mês do seu nascimento,

mas assim se convencionou, não é, Deputado Bispo Gilberto Abramo? Vamos aceitar

que o nascimento de Jesus ocorreu no mês de dezembro, o que seria impossível

pelas condições climáticas da Palestina, que, nessa época, é muito fria, gelada, com

muita neve. Seria impossível, dentro do contexto do relato bíblico, que o nascimento
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de Jesus ocorresse em dezembro. Mas, entendendo que, se assim se convencionou,

a  figura  de  Cristo  Jesus  deve ter,  de  fato,  o  lugar  de  destaque  nas  celebrações

celebrações neste final  de ano. Ao Sr.  Presidente quero agradecer a forma como

conduziu  o  Parlamento  neste  ano:  equilibrada,  sensata,  ponderada,  educada,

paciente, atenciosa. Que Deus o abençoe, à sua família, ao seu mandato, à grande

responsabilidade  que  V.  Exa.  tem  como  o  terceiro  homem  mais  importante  da

hierarquia  deste  Estado,  pois  bem  sabemos  que,  na  ordem  hierárquica,  temos  o

Governador,  o  Vice-Governador  e  o  Presidente  da  Assembleia,  no  que  tange  à

condução dos destinos do  Estado!  Uma grande responsabilidade foi  colocada em

suas mãos, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que “a quem muito foi dado muito lhe

será exigido”.  Portanto, não é de estranhar que neste ano V. Exa. tenha sido tão

exigido, tamanha a responsabilidade que Deus lhe confiou. Fico muito feliz por poder

compartilhar este Parlamento com V. Exa. e com os demais colegas parlamentares.

Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Moreira - Questão de ordem pelo art. 94, Sr. Presidente, que

dispõe: (-Lê:)

“Durante as  reuniões,  somente serão admitidos no Plenário os  Deputados e os

funcionários  da  Secretaria  da  Assembleia  em  serviço  no  apoio  ao  processo

legislativo, não sendo permitidos no recinto o fumo, as conversações que perturbem

os trabalhos ou as atitudes que comprometam a solenidade, a ordem e o respeito. §

1º - Poderão permanecer nas dependências contíguas ao Plenário um funcionário por

bancada e jornalistas credenciados. § 2º - As Lideranças da Maioria e da Minoria

terão, no recinto do Plenário, durante as reuniões, assessoramento técnico-legislativo

de um servidor, exceto no decurso do processo de votação.”

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  minhas  considerações  vão

justamente no sentido do que está previsto no Regimento Interno desta Casa. Desde

já parabenizo V. Exa., Deputado Dinis Pinheiro, pela comunicação que nos foi feita

nesta manhã. Concordo em que o Regimento Interno tem de ser cumprido e em que

as dependências da Casa devem ser preservadas para um melhor trabalho. Gostaria

também de parabenizar a nossa Polícia Legislativa, que, com toda a cordialidade,

sempre recebe a todos os que se dirigem às dependências desta Casa. Entretanto,
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Sr. Presidente, gostaria de fazer uma ressalva alusiva à Secretaria-Geral da Mesa:

não pode haver lista de exceção. Agradeço a V. Exa. o comunicado muito pertinente

que foi feito,  cobrando, com veemência,  o cumprimento do Regimento Interno, ou

seja, que as dependências sejam ocupadas por pessoas credenciadas e autorizadas

pelo Regimento Interno. Há poucos minutos, passei por um constrangimento nessas

mesmas dependências, mas concordo com o que foi feito, pois, se está previsto no

Regimento  Interno,  é  para  ser  cumprido.  Desde  já  parabenizo  os  que  são

responsáveis por manter a integridade física dos que circulam na Casa:  a Polícia

Legislativa,  que  é  constituída  por  pessoas  realmente  muito  bem-preparadas  e

educadas; entretanto, solicito a V. Exa. que não seja feita lista de exceção: alguns

podem; outros, menos. Desde já aproveito para agradecer a todos os meus colegas o

bom convívio e desejar a todos um Ano-Novo repleto de saúde, paz e felicidade.

Quero parabenizar nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que, durante todo o

ano  de  2011  conduziu  os  trabalhos  desta  Casa  com  muita  seriedade,  afinco  e

dedicação. É um Presidente de Legislativo que com certeza engrandece o parlamento

do nosso país. Parabéns, Deputado Dinis Pinheiro! Que V. Exa. tenha um feliz Natal e

um Ano-Novo repleto de saúde, felicidade e paz a todos! Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Leonardo  Moreira,  V.  Exa.  está  coberto  de  razão

quando cita o artigo que se refere às pessoas que podem adentrar as dependências

contíguas ao Plenário. A Presidência reafirma mais uma vez que o Regimento Interno

é válido para todos, sem exceção. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Alencar da

Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, hoje os Deputados recebem os

Prefeitos aqui. Como não podem subir, pedem aos Prefeitos que desçam. Então, vou

fazer  uma  sugestão  para  tentarmos  resolver  o  problema.  Sugiro  recebermos  os

Prefeitos na salinha que está vazia. Acho que deveria haver um acordo entre nós.

Mas estou aqui,  Sr.  Presidente, para elogiar o trabalho dos servidores da Justiça.

Quero parabenizar o Deputado Zé Maia que atendeu à solicitação desses servidores,

porque ela não teria sido atendida, se dependesse da direção. A força dos servidores

da 2ª instância deu solução ao problema. Os servidores aqui estiveram para solicitar

a  inclusão  no  Orçamento  da  revisão  geral  anual.  Os  servidores  solicitaram  que
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fizéssemos uma reunião e os acompanhássemos com o objetivo de que o Presidente

do tribunal ouvisse as suas reivindicações. Quero agradecer a atenção do Presidente

e do seu Chefe de Gabinete, Gutemberg, que me disse que ele não poderia atender

nem o Deputado Alencar nem o Deputado Ulysses, mas já tínhamos marcado. Então,

muito obrigado ao Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Cláudio Costa,

que não pôde nos receber. Mas tinha a certeza de que ele amenizaria. A greve parou,

mas ficaram algumas pendências na reivindicação dos servidores. Essa inclusão no

Orçamento é única e exclusivamente conquista desses servidores, porque a própria

direção da Casa não quis fazê-la nem se manifestar. Muito obrigado ao Deputado Zé

Maia por  atender  a essa reivindicação.  Na oportunidade,  Sr.  Presidente,  desejo a

todos um bom Natal, com muita paz, saúde e um Ano-Novo com muito trabalho e

bons resultados para Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.695/2011,

da Mesa da Assembleia, que altera os incisos I e II do "caput" do art. 5º da Resolução

nº  5.214,  de  23/12/2003,  que  altera  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras  providências.  A  Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.695/2011

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica assegurado ao servidor exonerado ou aposentado nos últimos cinco

anos anteriores à data de publicação desta resolução, que conte com mais de cento e

vinte dias de efetivo exercício,  o direito às férias regulamentares na proporção de

1/12  (um  doze  avos)  por  mês  de  trabalho,  ainda  que  tenha  sido  exonerado  e

nomeado para outro cargo em prazo não superior a sessenta dias.

Parágrafo único -  Para os efeitos deste artigo, computa-se como mês integral a

fração igual ou superior a quinze dias de efetivo exercício no mês.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2011.

João Leite

Justificação:  O  servidor  aposentado  da  Casa  não  possui  as  mesmas  garantias
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reservadas  aos  servidores  exonerados,  já  que o  direito  ao  pagamento  das  férias

proporcionais  aos  servidores  exonerados,  a  qualquer  título,  não  se  estende  aos

aposentados.

A emenda em tela visa a corrigir o problema, restaurando critério justo e igualitário

para os servidores desta Casa Legislativa.

Assim, justifica-se o acolhimento desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado João

Leite,  que recebeu o nº  1,  e que,  nos termos do § 4º  do art.  189 do Regimento

Interno,  será submetida a votação independentemente de parecer.  Em votação,  o

Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº

2.695/2011  na forma do  Substitutivo  nº  1,  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.696/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que dispõe sobre a prestação de contas da Assembleia Legislativa e dá

outras  providências. A Mesa da Assembleia  opina pela aprovação do projeto.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.697/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que institui o diário oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.726/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que institui a Política de Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência

ou Mobilidade Reduzida no Âmbito da Assembleia Legislativa. A Mesa da Assembleia
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opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.079/2011, do Deputado Leonardo

Moreira,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  estabelecimentos  escolares

disponibilizarem  cadeiras  específicas  para  alunos  portadores  de  deficiência.  A

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.079/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.229/2011, do

Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre condições de sepultamento no Estado, em

atendimento às diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -, e dá

outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.229/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Quero registrar e agradecer ao ilustre Deputado Federal Weliton

Prado a presença.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.391/2011, do Tribunal de Justiça, que

dispõe  sobre  a  concessão  do  adicional  de  insalubridade  e  periculosidade  aos

ocupantes  dos  cargos  que  menciona  dos  Quadros  de  Pessoal  da  Secretaria  do

Tribunal  de  Justiça  Militar  e  das  Secretarias  de  Juízo  Militar.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos.

- A Mesa, nos termos do § 3º do art. 189 do Regimento Interno, deixa de receber a

seguinte emenda:

EMENDA … AO PROJETO DE LEI Nº 2.391/2011

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - Fica revogado o § 3º do art. 319 da Lei Complementar nº 59, de 18 de

janeiro de 2001.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2011.

Délio Malheiros

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

nos termos do § 3º do art. 189 do Regimento Interno, deixa de receber uma emenda

do Deputado Délio Malheiros, por conter matéria nova e não vir  acompanhada de

Acordo de Líderes. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.391/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.709/2011, do Deputado Sebastião

Costa, que define os limites e as confrontações do Parque Estadual do Sumidouro,

localizado  nos  Municípios  de  Lagoa  Santa  e  Pedro  Leopoldo,  e  dá  outras

providências.  A Comissão de Meio  Ambiente  opina  pela  aprovação do projeto  na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.709/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  327/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues,  que  acrescenta  artigo  à  Lei  nº  16.299,  de  3/8/2006,  que  estabelece

normas para a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil,

do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº

1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto
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na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.  Em votação,  o Substitutivo nº  1,  salvo emenda.  As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 327/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Segurança Pública.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.353/2011,  do  Deputado  Durval

Ângelo,  que  dispõe  sobre  a  proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  aos  policiais  e

bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta,  e  pela  rejeição  da  Emenda  nº  1,  da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Segurança Pública, e pela

rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emenda.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  fica

prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

1.353/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  2.520/2011,  do Governador  do

Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o

período 2012-2015. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com as Emendas n°s 1, 2, 47, 112 apresentad as por parlamentares; com as

Emendas n°s 151, 152, 154 a 161, 163 a 177, 179 a 1 81, 183 a 186, 188 a 192, 195 a

199, 202, 205 a 210, 212 a 222, 224 a 227, 229 e 230 apresentadas pela Comissão

de Participação Popular; com as Emendas n°s 232 a 3 35 e as Subemendas n° 1 às

Emendas 42, 110, 113, 120, 121, 140, 144, 153, 162, 178, 182, 187, 193, 194, 200,

201,  203,  204,  211,  223,  228  e  231 apresentadas  ao final  deste  parecer,  e  pela

rejeição das Emendas n°s 6, 7, 9 a 19, 21, 23, 24, 26 a 33, 35 a 38, 40, 43, 45, 46, 48
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a 107, 114, 115, 117, 119, 122, 125 a 128, 130, 132, 137, 138, 141, 142, 145 a 150.

Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  servidores  do

Judiciário aqui presentes, telespectadores, iniciarei a discussão do Projeto de Lei nº

2.520, que trata do Plano Plurianual de Ação Governamental para o período de 2012

a 2015 – PPAG. Acho fundamental fazê-lo porque, em nossa 1ª Sessão Legislativa da

17ª  Legislatura,  considero  que  esse  seja  o  projeto  de  lei  mais  importante  que  a

Assembleia aprovará.

Infelizmente,  no  Brasil,  pouca  gente,  poucos  conhecem,  poucos  valorizam  a

importância  das  leis  que  tratam  do  planejamento  público,  particularmente  as  leis

orçamentárias.  Mesmo  no  ciclo  orçamentário,  todos  focam  muito  a  questão  do

orçamento,  mas,  de  algum  tempo  para  cá,  os  chamados  mecanismos  de

planejamento  de  médio  e  longo prazos  têm  sido  valorizados.  E  aqui,  em Minas,

principalmente  depois  de  2003,  o  Plano  Plurianual  foi  revalorizado  no sentido  de

apontar prioridades e ter mecanismos mais frequentes de revisão. E é por isso que

hoje  quero  encaminhar  a aprovação do Plano Plurianual,  fazer  uma análise mais

global  daquilo  que  a  Assembleia,  particularmente  a  Comissão  de  Participação

Popular, conseguiu incorporar de avanços nesse instrumento de planejamento.

Em primeiro lugar, queria dizer que este Plano Plurianual estabelece, por meio de

suas  redes  de  desenvolvimento,  de  seus  programas  estruturadores,  associados,

especiais, os objetivos e metas prioritários para 2012, 2013, 2014 e 2015. O montante

de  recursos  significa  muito  para  a  vida  dos  mineiros  e  das  mineiras.  Temos,  no

conjunto do Plano Plurianual de Ação Governamental, as prioridades para a saúde,

para a educação, para a defesa social, para as políticas de assistência e de apoio à

agricultura, de logística, de desenvolvimento econômico. No PPAG estão organizadas

as prioridades estratégicas do governo.

Queria,  Sr.  Presidente,  dizer  que  a  Assembleia  Legislativa,  neste  ano,  teve  o

cuidado  de  realizar  eventos  institucionais  que  formularam  propostas  para  esse

documento  legislativo  da  mais  alta  relevância.  Já  no  início  do ano,  a Assembleia

realizou um importante evento aqui na Casa e estabeleceu as suas prioridades. Foi

um evento importante, integrante do planejamento estratégico da própria Assembleia,
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e cada área estabeleceu as suas prioridades. A partir disso, as comissões e também

a direção da Casa realizaram eventos institucionais:  audiências públicas, ciclos de

debate, fóruns técnicos e também o seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”.

E,  ao  final,  realizamos,  já  desde  2003,  as  audiências  referentes  à  discussão  do

PPAG, que são feitas em conjunto com o próprio governo.

Queria chamar a atenção dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas para o fato de

que  estive  no  Congresso  Nacional  a  convite,  no  mês  de  agosto,  para  relatar  as

experiências dessas audiências que a Casa mineira realiza. E lá foi constatado que a

Assembleia  de  Minas  Gerais  é  a  única  do  País  que  permite  à  sociedade  civil

organizada apresentar emendas que tenham impacto financeiro e impacto no ciclo

orçamentário.  Muitas  vezes,  nós,  mineiros,  talvez  por  estarmos  incrustados  nas

montanhas, temos certa timidez para revelar os avanços que daqui emanam. Nesse

caso especificamente, quero relatar que o papel que a Assembleia de Minas cumpre,

desde  2003,  na  discussão  do  Plano  Plurianual,  é  absolutamente  inédito,  quando

convida a sociedade para discutir estratégias de médio prazo. Este ano, inovamos.

Na discussão do PPAG, buscamos resgatar propostas que, ao longo do ano, foram

discutidas nos vários  eventos  institucionais.  Isso possibilitou  que,  na sua análise,

muitas propostas fossem transformadas em emendas. Venho aqui exatamente fazer

uma espécie de prestação de contas daquilo que a Assembleia está apresentando de

inovação no PPAG. Começo pelas  conquistas do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”  e  peço  licença  ao  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  foi  o

artífice  maior  desse  seminário.  Ontem,  quando  a  Comissão  de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  votava  as  emendas  populares,  percorri  novamente

aquelas  audiências  que  realizamos  com  a  presença  de  V.  Exa.  e  de  tantos

Deputados. Em algumas audiências, V. Exa. chegou de cadeira de rodas, de muleta

ou até carregado, em função do incidente futebolístico que o acometeu logo no início

do seminário.  Lembro-me da etapa final do seminário,  que teve a participação de

centenas de pessoas. Algumas delas abraçaram-no e choraram, confiando que as

propostas discutidas por mais de 5 mil pessoas e centenas de entidades não ficariam

só no papel.  E  não ficaram. Quero  fazer  essa prestação de  contas  para  que as

Deputadas  e  os  Deputados  tenham  a  dimensão  da  importância  desse  evento  e
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também dos servidores da Assembleia. Os servidores da Assembleia tiveram papel

fundamental no encaminhamento desse seminário.  Foram 8.720km percorridos, 12

audiências regionais, todas as macrorregiões visitadas, 70 entidades organizadoras,

mais de 5 mil participantes e 84 propostas priorizadas para buscar a superação da

pobreza  extrema  em  Minas  Gerais.  Neste  dia  em  que  encerramos  a  1ª  Sessão

Legislativa, nada melhor que apresentar para a sociedade esse resultado.

Muitas vezes, o trabalho da Assembleia é incompreendido. Reitero as palavras dos

Deputados  que  me  antecederam,  porque  nos  lembramos  muito  dessa

incompreensão, mas também temos de elogiar quem reconhece o trabalho da Casa.

Hoje, o editorial do jornal “Estado de Minas”, “Assembleia orgulha Minas”, mostra que,

quando  acertamos  mais,  somos  mais  reconhecidos.  E,  quando  erramos,  o  papel

democrático da imprensa é exercitado. Então, cabe a nós não julgar a imprensa, cabe

a  nós  fazer  o  melhor  para  que  melhor  sejamos  julgados.  No  caso  do  seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade”,  fizemos um esforço imenso na discussão do

PPAG, para traduzir as propostas do seminário em emendas.

Aproveito a presença do Secretário-Geral da Mesa, José Geraldo Prado, cujo papel

foi  fundamental  na  orientação  das  equipes  técnicas  da  Assembleia  para  que

pudessem,  num  trabalho  inovador  envolvendo  as  comissões  permanentes  da

Assembleia,  transformar  esse PPAG em uma inovação também institucional.  Este

ano, a discussão do PPAG não ficou restrita à Comissão de Participação Popular, foi

uma questão coletiva, que buscou os eventos de cada Comissão; que contou, na

análise técnica, com representantes de Deputados de várias comissões permanentes;

que buscou resgatar cada proposta de cada evento importante da Assembleia. No

caso  do  seminário  “Pobreza  e  desigualdade”,  sob  a  coordenação  da  Regina

Magalhães, cada proposta aprovada foi transformada em uma emenda ao PPAG. Ao

analisar as propostas nas audiências do PPAG, percebemos que muitas delas, além

da presença direta nas audiências de participação, vieram de outros eventos, vieram,

por  exemplo,  do  “fórum  técnico  “Violência  nas  escolas:  por  uma cultura  da  paz”.

Muitas propostas vieram daquele evento.  Muitas propostas vieram do acúmulo da

Comissão de Agropecuária, presidida pelo Deputado Antônio Carlos Arantes, uma das

áreas  mais  contempladas  do  PPAG,  a  partir  do  trabalho  da  Assembleia.  Com  a
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presença e com a assessoria do Deputado Carlos Mosconi, a Comissão de Saúde

participou das discussões pertinentes a todas as propostas da área da saúde.

Nesses 45 minutos que restam, gostaria de prestar contas dessas propostas, já que

falei do processo. Comunidades tradicionais.  Sabemos que infelizmente a pobreza

em  Minas  está  historicamente  presente  nos  povos  indígenas,  localizada  nos

quilombolas, localizada na chamada pobreza rural. Nossa escravidão terminou com

os  donos  de  escravos  reivindicando  direitos  adquiridos  e  indenização.  Hoje,  em

Minas, há poucos e maltratados povos indígenas.

No PPAG, conseguimos aprovar  ações de atenção à saúde quilombola,  apoio à

regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades indígenas e quilombolas.

Houve ações na área da cultura e esporte indígena. Deputado Dinis Pinheiro, pela

primeira  vez,  há  ação  de  construção,  reforma  e  melhoria  habitacional  nas

comunidades  indígenas.  Quem  visita  as  comunidades  indígenas  conhece  as

precárias condições em que eles moram. São áreas doadas, desapropriadas, e eles

se aproveitam de construções antigas, que não servem nem para reforma mais, como

é o caso dos pataxós, em Carmésia.

Na  alimentação  escolar,  houve  um  “plus”,  um  recurso  a  mais  para  as  escolas

indígenas e a implementação de projetos de organização dessas comunidades. Isso

é  muito  importante,  porque  muitos  consideram  que  a  questão  indígena  é  de

competência da Funai. Mas a Funai é um órgão de Brasília, que tem representação

em Minas, mas não tem o braço da educação, da saúde e da agricultura familiar.

Queria  aqui  dizer  que  esses  segmentos  estão  sendo  contemplados  no  PPAG  e

também agradecer,  pois  a  emenda popular  em relação à  organização dos povos

indígenas  está  sendo  cumprida  ao  final  deste  ano,  por  meio  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social - Sedese - e com autorização da Secretaria de Governo do

Estado.  A  organização  deles  é  fundamental  para  a  ampliação  dessas  políticas

públicas.

Outra  área  fundamental  na  superação  da  pobreza e  que  diz  respeito  a  todo o

Estado  e  a  vários  segmentos  da  sociedade  mineira  é  a  segurança  alimentar  e

nutricional. Queria parabenizar o Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro,

que recebeu D.  Mauro Morelli,  que trouxe um documento  com as  prioridades  do
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Consea. Neste PPAG, estamos ampliando os recursos para o Centro de Referência

em Segurança Alimentar e Nutricional e para o Programa Estadual de Alimentação e

Nutrição. Esta é uma ação nova proposta por toda área de nutrição do Estado de

Minas Gerais, sintonizada com a política nacional de alimentação e nutrição. Vamos

cobrar do Estado essa implementação.

Houve  ampliação  de  recursos  para  a  manutenção  do  Conselho  de  Segurança

Alimentar e seus vários braços regionais, as CRSANs, e para o Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional, em que cada Município mede e pesa as crianças pequenas

para combater a desnutrição. Esse é o bloco da segurança alimentar. Não cheguei

ainda à agricultura familiar, que foi atendida também no PPAG.

Uma  área  também  muito  sensível,  particularmente  para  este  Deputado,  que

coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, é a área da criança. O

Deputado Carlin Moura não está aqui, mas, em outra reunião na Casa, ele propôs um

debate  público  sobre  os  conselhos  tutelares.  Absorvemos  as  propostas  daquele

debate público, aprovando uma ação para a criação de uma escola de conselhos

tutelares e disponibilizando recursos para a aquisição de veículos para os conselhos

tutelares.  Foi  um  evento  institucional  da  Assembleia.  Tivemos  o  cuidado  de

disponibilizar  recursos  para  o  Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual

Infantojuvenil,  para  o  Protocolo  de  Humanização  do  Atendimento  às  Vítimas  de

Violência  Sexual,  para  o  acolhimento  de  mulheres  vítimas  de  violência  e

desmembramos  uma  ação  na  Defesa  Social  para  que  existam  medidas

socioeducativas em meio aberto nos Municípios.

O ECA prevê sete  medidas  socieducativas  para  o  adolescente  que comete  ato

infracional, e as mais eficazes são as em meio aberto, particularmente a prestação de

serviço à comunidade e a liberdade assistida. Os Municípios não desenvolvem essas

ações,  porque,  às  vezes,  nem  sequer  têm  conhecimento  delas.  Estamos

desmembrando  e  garantindo  recursos  para  essas  ações,  em  parceria  com  os

Municípios, no âmbito da proteção especial do Suas.

Uma outra área contemplada nesse PPAG está relacionada à população de rua e

aos  catadores  de  material  reciclável.  Esta  Assembleia,  todos  os  Deputados  e

Deputadas  da Casa  aprovaram  recentemente  o  projeto  de  lei  do  Deputado Dinis
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Pinheiro que cria o Bolsa Reciclagem e cujos relatores foram, na Comissão de Meio

Ambiente, o Deputado Célio Moreira e, na Comissão de Constituição e Justiça,  o

Deputado Sebastião Costa. O referido projeto induz, auxilia,  reconhece e paga as

associações de catadores pelos serviços socioambientais prestados. Os catadores

exercem o belíssimo papel de estimular a coleta seletiva e de reciclar, contribuindo

para o meio ambiente e resgatando vidas humanas.

O exemplo da Asmare, em Belo Horizonte, é internacionalmente reconhecido. Aliás,

rendo meus elogios à D. Geralda, mulher de luta, já premiada pela ONU como uma

das  três  mulheres  mais  importantes  do  mundo  em  relação  à  sustentabilidade.

Entretanto,  em  períodos  de  crise  econômica,  Deputado  Luiz  Henrique,  o  ciclo

econômico faz despencar o preço desse material recolhido, desestruturando toda a

organização produtiva.

O Bolsa Reciclagem não é um gesto de assistencialismo, mas, sim, uma espécie de

blindagem  para  que,  nos  períodos  de  crise,  as  associações  possam  continuar  o

trabalho  delas.  Foi  exatamente  isso  que  inspirou  o  Presidente  da  Assembleia  a

apresentar esse projeto de lei, com o apoio do Movimento Nacional dos Catadores e

do Fórum Estadual Lixo e Cidadania. Entretanto, de nada adiantava contar com o

benefício do Bolsa Reciclagem na lei se ele também não fosse inserido no PPAG e no

Orçamento. Nesse aspecto, as audiências do PPAG garantiram essa nova ação, bem

como os  recursos  necessários  para  que  as  associações  tivessem esse apoio  na

Região Metropolitana.

Além disso, também garantimos, no PPAG, apoio para o Centro de Defesa dos

Direitos da População em Situação de Rua, uma parceria do governo federal e do

Ministério  Público do Estado de Minas Gerais.  Tivemos ainda preocupação com a

cultura,  já  que  ela  também  é  uma forma  de  emancipação.  Sobre  essa  questão,

gostaria de fazer um elogio, porque essa é uma proposta oriunda da sociedade civil,

que contou com o trabalho técnico desta Casa. Primeiro, eles nos apresentaram um

programa novo,  que,  por  questões  organizacionais  da  Secretaria  de  Estado,  não

vingou num  primeiro  momento,  mas  vingará  no  ano  que vem,  na  revisão,  tenho

certeza. O referido programa foi transformado numa nova ação de organização do

Sistema Estadual de Cultura.
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O Sistema Estadual de Cultura induz os Municípios a terem planos, conselhos e

fundos municipais, para a captação de recursos, inclusive. Incluímos isso como ação

nova, mas, no próximo ano, vamos incluí-la como programa. Não queremos somente

a cultura de elite, de grandes centros, mas que cada Município tenha condição de

apoiar o congado, as festas tradicionais, as fanfarras, as bandas, as manifestações

genuínas de cada recanto de Minas, e não, simplesmente importar coisas acabadas e

de má qualidade, como muitas vezes vemos. Aprovamos essa ação. Aprovamos para

o Jequitinhonha apoios específicos, como a realização do 30º Festivale, Deputado

Luiz Henrique e Deputado Neilando Pimenta, dignos representantes dessa região.

Em Itaobim, acontecerá, no ano que vem, o 30º Festivale. No PPAG do ano passado,

conseguimos aprovar  o  Festivale.  Neste  ano,  faremos  a  mesma coisa,  no  nosso

querido Jequitinhonha, Jequitinhonha do Bernardo e do Robertão. No ano que vem,

vamos comemorar 30 anos do Festivale.  A possibilidade,  nesse 30º Festivale -  já

conversei com a Secretária de Cultura - é lançar um centro de tradição de cultura do

Jequitinhonha. O Prefeito João Pereira já cedeu o terreno. Parece ser um importante

passo  para  que  o  pessoal  não  fique  no  passado,  colocando  aquelas  peças

maravilhosas à beira da rodovia. As pessoas têm medo de parar e serem atropeladas.

Queremos ter um centro de comercialização do artesanato do Jequitinhonha nessa

região. Conseguimos incluir isso no PPAG.

Na área da educação, invoco a participação dos Deputados Bosco, Presidente da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia; João Leite e Maria Tereza Lara e dos

demais integrantes da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e da Comissão

de Segurança Pública, que realizaram um dos mais concorridos fóruns técnicos da

Assembleia neste período de nove anos em que estou aqui. Tivemos preocupação

com  a  cultura  da  paz  -  começo  pela  cultura  da  paz,  porque  a  violência  é

consequência.  Em  relação  à  promoção  da  segurança de  trabalhadores  e  alunos,

fizemos  um  esforço  enorme.  Parabenizo  a  Consultoria  da  Assembleia,

particularmente  aqueles  que acompanharam a área da educação e  apresentaram

uma ação estruturada de segurança nas escolas. O PPAG tem agora, na área da

educação, uma ação nova de promoção de segurança nas escolas, com recursos,

concatenando tudo o que o Estado já estava fazendo. Só que agora isso vai ter um
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foco específico,  uma coordenação própria,  que será  monitorada pela Assembleia.

Haverá  um  comando  único  dentro  do  governo,  com  o  aval  da  Secretaria  de

Educação. Essa proposta surgiu do fórum técnico. Fico à vontade,  porque ele foi

coordenado por outras comissões, não pela Comissão de Participação Popular. Aqui

é  um espaço coletivo,  e  tivemos  o  cuidado de incorporar  a proposta de  rede de

acompanhamento  social  e  segurança  nas  escolas.  Demos  apoio  ao  Conselho

Estadual  de  Alimentação Escolar,  ao  projeto  de  xadrez  nas  escolas,  que  tanto  é

defendido pelo Deputado João Leite. São várias ações na área da educação.

Antes de passar a palavra ao Deputado Luiz Henrique, quero falar de uma área

muito importante.

Cumprimento o Deputado Bosco, que acabou de chegar. Há duas ações novas na

área da educação a partir do seminário que V. Exa., a Deputada Maria Tereza Lara e

o  Deputado João Leite  coordenaram: ação de segurança nas  escolas  e  ação de

acompanhamento social.  Essa é uma proposta da Assembleia.  Iremos agora, não

cobrar, mas construir junto com a Secretaria, porque é uma preocupação também da

Secretária Ana Lúcia Gazzola, da Sra. Ceres e da sua equipe. Construiremos juntos

essa  operacionalização.  No  entanto,  está  no  Plano  Plurianual.  Digo  isso  porque

muitas  pessoas  pensam  que  a  Assembleia  só  diz  “amém”.  Isso  não  é  verdade.

Sabemos da maioria e da minoria; sabemos que é uma casa na qual o governo tem a

maioria. No entanto, algumas propostas são construídas de forma republicana pelo

governo, pela Oposição e pela sociedade civil.  Precisamos valorizar o órgão onde

trabalhamos.

Deputada Maria Tereza Lara, queria dizer que, para a área da educação, nesse

aspecto,  temos  uma  avenida  agora  para  trabalharmos  juntos,  em  razão  desse

seminário que V. Exa. e os Deputados Bosco, Carlin Moura e João Leite coordenaram

com  outros  parlamentares  que  integram essas  comissões.  Antes  de  conceder  os

apartes, gostaria de falar sobre o Sistema Único de Assistência Social – Suas.

Sr. Presidente, é uma imensa alegria chegar aqui hoje e dizer que a proposta que o

governo enviou a esta Casa... Aliás, este ano se estava atendendo 214 Municípios

com o Piso Mineiro de Assistência Social. Aquele valor,  por família e por mês, de

R$1,80,  do  Cadastro  Único  do  Bolsa  Família.  Agora  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,
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Presidente da Assembleia, poderá dizer para Minas Gerais que, no ano que vem, 820

Municípios  obterão  o  cofinanciamento  da  política  de  assistência  social.  Estamos

dando um pulo de 200 para 800. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, foi a proposta mais

votada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”.  É preciso reconhecer  o

esforço. Para chegarmos a essa proposta, foi preciso votar, naquele dia, o Fundo de

Erradicação  da  Miséria.  Depois  que  o  aprovamos  naquela  noite,  assim  como

aprovamos os recursos de quase R$200.000.000,00 para o Fundo, o governo teve a

segurança de criar um programa novo no âmbito desse Fundo. O Deputado Doutor

Viana, nobre relator do PPAG, no seu parecer – aliás, temos de dizer isso, Deputado

Doutor Viana –, possibilitou que haja, no próximo ano, uma ação específica no Fundo

que permita quase a universalização do piso. Isso significa que estamos trabalhando

juntos  tanto  no  seminário  quanto  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, com os Deputados que votaram o Fundo de Erradicação da Miséria, o

relator do PPAG, o Deputado Zé Maia, relator do Orçamento, que vai até lá e aprova

com  os  demais  membros,  e  a  nossa  Comissão  de  Participação  Popular,  que

coordenou esse processo. Então, todos estamos trabalhando juntos.

Conforme disse naquele dia, Deputados, se aprovarmos o PPAG aqui, como, aliás,

iremos  aprovar,  o  Governador  o  sancionará,  e  depois  pegaremos  a  lista  desses

Municípios.  Cada Deputado tem de pegá-la e pô-la no bolso, a fim de chegar ao

Município  onde  é  votado  e  dizer:  “Olha,  além  da  emenda  parlamentar,  esta  que

criamos para praça, quadra e ponte, nós, coletivamente, antecipamos a meta de 2014

para 2012. Como todos, eu estava lá e votei”. Essa é uma apropriação coletiva da

Assembleia.  É  isso  que  temos  de  fazer  aqui.  As  nossas  conquistas  têm  de  ser

coletivas, e não, particulares ou partidárias. Essa é uma grande conquista. Sabe por

que, Deputado Luiz Henrique? Porque esse dinheiro é para contratar um psicólogo

para atender adequadamente um menino que está no mundo das drogas ou para

pegar um carro e ir  a um Distrito encontrar uma criança que está sendo abusada

sexualmente.

Ou, então, para buscar um idoso, como presenciei em Rubelita, que há 10 anos

poderia estar recebendo benefícios de prestação continuada e não o estava porque

não  existiu  vivalma  na  Prefeitura  que  tivesse  condições  de  encaminhá-lo  a  uma
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agência do INSS em Salinas. É a isso que esse recurso se destina. Não é para fazer

propaganda ou dizer que vai ter piso. É para melhorar o atendimento ao mais pobre.

A Assembleia  de  Minas  está  antecipando  essa  meta.  Temos  de  dizer  isso  aos

servidores,  aos  queridos  motoristas  da  Assembleia  que  enfrentaram  8.720km  no

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”.  Eles  precisam saber  que  valeu  a

pena aquele esforço, porque, no mínimo, estamos antecipando uma meta de 2014

para 2012 numa área fundamental.

Ontem, quando essas emendas foram aprovadas  na Comissão de Fiscalização,

talvez tenha sido o dia mais feliz que vivi  nesta Casa. E sabem por quê? Porque

agora podemos ir a qualquer lugar de Minas. Vamos poder dizer alto e bom som,

nessa prestação de contas, que a Assembleia fez a sua parte. E não foi um, dois ou

só o Presidente da Assembleia ou da Comissão de Participação, mas todos. Não

adiantaria  fazer  toda  essa  mobilização  e  depois  não  aprovar  a  proposta  nas

comissões. O corpo técnico da Assembleia também foi fundamental. Cada um sabe o

papel que teve. Houve diálogo com o governo. Sou um Deputado de Oposição – e o

Deputado Rogério Correia vai discutir o Orçamento, ao qual também temos críticas

estratégicas -, mas há que elogiar quando é necessário. Senão, fica muito fácil: só

bater,  bater,  bater.  E,  quando  acontece  algo  positivo,  seria  só  da  gente.  Não.  O

governo foi sensível em algumas questões, sim, tenho de reconhecer. Teve gente que

se reuniu conosco e foi convencida de que realmente havia os aspectos que todos

estávamos levantando.

Queria dizer  a Minas  Gerais  que a antecipação do Piso Mineiro  de  Assistência

Social vai facilitar o Busca Ativa, vai impulsionar o Brasil sem Miséria em Minas e os

R$200.000.000,00  do  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  serão  um  diferencial.  Eu

disse ao Deputado Dinis Pinheiro que, às vezes, utilizamos pouco as oportunidades

que temos. Participei de um evento sobre os objetivos do milênio representando o

Presidente, Deputado Dalmo. Estava presente o mais alto representante do Banco

Mundial  para  a  área  social  no  Brasil,  e  ele  ficou  sabendo  da  experiência  da

Assembleia. Publicamente, num auditório com quase mil pessoas, ele falou que era

algo  inédito,  que  ele  nunca  vira  um  Poder  Legislativo  coordenar  uma  discussão

regionalizada sobre a erradicação da pobreza num Estado do tamanho da França.
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Um  elogio  da  mais  alta  autoridade  internacional!  Hoje  mostramos  que  estamos

agindo. Bolsa Reciclagem não existe em lugar nenhum do País; existirá agora em

Minas. Existe a lei federal do Sistema Único de Assistência Social. Sabem qual é o

único Estado que a possui? Minas, porque aprovamos. As pessoas estão ligando

para  o  meu  gabinete  pedindo  para  mandar  a  cartilha,  porque  querem  copiar  o

modelo, e o Ministério a disponibilizou para os outros Estados fazerem a Lei do Suas.

Temos de agradecer a todos. E o resultado é coletivo. Concedo aparte ao Deputado

Luiz Henrique e, em seguida, ao Doutor Viana e ao Dalmo.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado André Quintão, primeiramente

quero parabenizar V. Exa. pelo brilhante trabalho que vem fazendo na Assembleia.

Neste balanço de fim de ano, queria estender os cumprimentos ao Presidente Dinis

Pinheiro.  A  Assembleia,  Dinis,  nessa  aproximação  com  o  cidadão  mineiro,  está

chegando ao final do ano. E hoje o Estado de Minas faz um elogio aberto a esta

Casa: estamos vendo faixas nas galerias.

Deputado  André,  sobre  as  discussões  por  V.  Exa.  implementadas,  lembro  o

seminário “Pobreza e desigualdade”, que gerou o Fundo de Erradicação da Pobreza.

Há pouco V. Exa. falou do Festivale, cuja 30ª edição será em Itaobim. Hoje à tarde eu

me reunirei com o pessoal do Vale Mais, numa soma de esforços que fazemos pela

cultura do Vale do Jequitinhonha. Falou-se de cidadania ribeirinha aqui também na

Assembleia, que recebeu apoio do Governador Antonio Anastasia por meio do Bolsa

São Francisco,  que se destina à formação de agentes sociais  em quatro cidades

localizadas  à  beira  do  Rio  São  Francisco,  com  menor  IDH:  Matias  Cardoso,

Itacarambi, Manga e Pedras de Maria da Cruz. Numa parceria com a Assembleia, o

governo  está  tentando  erradicar  a  miséria  por  meio  do  conhecimento.  Esse  é  o

destino do Bolsa São Francisco.

Registro  ainda  a  alegria  de  chegar  ao  final  do  ano  agradecendo  aos  pares  a

importante votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, do Deputado Paulo

Guedes, que criou o Dia dos Gerais, valorizando o Norte de Minas como berço da

cultura mineira. O povoamento de Minas começou por aquela região. É um final de

ano muito significativo para esta Casa, para o Norte de Minas. Desejo aos colegas

um feliz Natal e um próspero ano-novo, extensivo aos mineiros que nos assistem pela
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TV Assembleia. Parabéns, Deputado André Quintão, pela sua atuação durante este

ano,  quando  promoveu  muitos  esforços.  Por  meio  desse  trabalho  conjunto,

conseguimos evoluir  muito,  principalmente em relação à BR-367 e  ao  combate à

pobreza e à desigualdade em nosso Estado. Parabéns.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Luiz Henrique, que também fez

parte dessa conquista. O governo do Estado mandou um projeto estruturador que é

resultado de um trabalho suprapartidário que esta Assembleia realizou. Visitamos as

comunidades  que  estavam  desassistidas  pela  Copanor,  com  menos  de  200

habitantes. Agora, o governo mandou. Irá atender em parceria com o governo federal.

Mais uma vez, a matéria jornalística que a Juliana, a Alessandra e o Luiz Ribeiro

fizeram foi premiada como a mais bem feita no Estado pelo Sindicato dos Jornalistas.

Até a imprensa nos ajudou.

Concedo aparte ao Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputado André Quintão, acabei de

me  inscrever  para  falar  logo  depois  de  V.  Exa.,  dado  o  brilhantismo  de  sua

apresentação,  que  faz  com  propriedade,  domínio,  conhecimento,  tranquilidade  e

grande afetividade. Vejo a emoção que enche seu coração. Vou-me inscrever para

não tomar seu tempo, pois, com muita alegria, quero continuar a ouvi-lo. V. Exa. ainda

tem 15 minutos. Ia aparteá-lo para resumir o trabalho que resultou no PPAG. Ouvirei

atentamente suas ponderações e farei minha inscrição para não tomar seu tempo.

Prefiro ouvi-lo mais.

O Deputado André Quintão* - Deputado Doutor Viana, muito obrigado. Reconheço

que  V.  Exa.  teve  um  papel  fundamental.  Com  essa  mesma  intensidade,  iremos

continuar esse trabalho de construção da efetivação dessas propostas, como fizemos

desde a época da Presidência do Deputado Mauri Torres e depois com o Deputado

Alberto  Pinto  Coelho,  hoje  Vice-Governador,  uma  pessoa  que  sempre  apoiou  os

processos de participação popular. Hoje, sob a condução do Deputado Dinis Pinheiro,

como já disse, artífice desse grande esforço que fazemos em Minas Gerais para a

superação da pobreza. Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado André

Quintão. Em primeiro lugar,  gostaria de manifestar a nossa enorme satisfação em
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ouvir o seu contagiante pronunciamento. Isso faz muito bem aos nossos ouvidos e à

nossa  alma,  como parlamentares.  Tenho profunda admiração pelo  trabalho  de  V.

Exa., que faz com amor, com sentimento e com conhecimento de causa.

É  difícil  questionar  o  sucesso  que  tem  obtido  no  Parlamento  mineiro.  Quando

falamos em sucesso parlamentar, falamos em sucesso para Minas. Desde o primeiro

momento,  V.  Exa.  sempre  esteve  atento,  dando  prioridade  absoluta  às  questões

sociais  e  mais  necessárias,  em  sua  história  de  vida  como  assistente  social  e

conhecedor de toda essa problemática que enfrentamos. É da sua lavra a lei mineira

já conhecida no Brasil. Tive o prazer de ser o Presidente da Comissão. É também da

sua lavra o seminário que realizamos. Sem dúvida, fechamos, este ano, um dos mais

concorridos seminários que o Parlamento já realizou, sobre o combate à miséria, à

desigualdade e pela dignidade humana.

Tive o prazer de estar com V. Exa. em Pouso Alegre e pude ver o carinho e atenção

que  sempre  dispensou  aos  mais  necessitados  e  àqueles  que  apresentavam

sugestões.

Hoje  V.  Exa.  diz  que está  feliz  por  ter  tido,  na  tarde  de  ontem, todas as suas

emendas  aprovadas,  mas estamos  muito  mais  felizes.  Queremos compartilhar  da

alegria com V. Exa., que acompanhou desde o primeiro momento toda a tramitação

do PPAG em sua Comissão de Participação Popular. Sabemos da importância que

tem tido a voz de todos no Parlamento mineiro, em razão da seriedade com que tem

tratado essas questões.

Gostaria de olhar para V. Exa., que está no alto da tribuna, e dizer que somos muito

gratos pela sua condução séria, correta, transparente e participativa. Além do mais, V.

Exa. faz questão de compartilhar com seus colegas, mas sempre foi e sempre será o

nosso comandante nessas ações tão importantes para Minas Gerais.

Estou muito feliz hoje com o seu pronunciamento. Arquivarei as notas taquigráficas

em meu gabinete. Somente quem ouviu o que disse sentiu no coração esta enorme

satisfação  de  estar  no  Parlamento  mineiro,  de  ser  Deputado,  de  participar  das

audiências públicas, de ver o resultado obtido e de ver, com certeza pelo seu esforço,

o esforço também da Mesa, do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e de todos nós

para realizar esse grande projeto social para Minas Gerais e para o Brasil.
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Que  Deus  abençoe  V.  Exa.  Estamos  imensamente  felizes,  como  V.  Exa.  se

encontra, com a aprovação agora no Plenário. Parabéns.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Gostaria de

dizer que, se hoje, em Minas Gerais, há leis inovadoras, isso se deve, já na primeira

Comissão de Justiça, a pessoas como V. Exa. e como o Deputado Sebastião Costa,

que souberam trabalhar.  Ontem ouvi  algumas críticas à Comissão de Justiça das

quais  não  compartilho,  pois,  quando  há  diálogo  e  convencimento,  os  Deputados

apresentam alternativas, como foi o caso de V. Exa. e do Deputado Sebastião Costa

nessa Comissão, principalmente em relação às questões sociais.

Concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -  Deputado  André  Quintão,  quero

parabenizá-lo pelo brilhante trabalho feito, nesta Casa, como Presidente da Comissão

de Participação Popular. Concordo com V. Exa. que essa vitória do PPAG e desses

avanços na área social  é  uma vitória  coletiva.  Deputado,  quando o  parlamento  é

fortalecido,  a  democracia  é  que  se  fortalece.  É a  democracia  representativa  que

avança para a democracia participativa direta. É egoísmo pensar que cada um de

nós, sozinho, pode avançar. Uma instituição só se fortalece quando cada um de seus

membros dá sua contribuição.

Quero cumprimentar a Mesa diretora e a nossa Comissão. Quero, de público, dizer

ao Deputado João Leite e aos Deputados Sargento Rodrigues e Cássio Soares que

neste ano, na questão do fórum técnico de segurança nas escolas, nós pudemos

contribuir  muito. Com essas emendas, houve um maior investimento na educação

como forma de prevenção à denúncia. Não há caminho para construir uma cultura da

paz que não passe pela educação.

Ficamos  felizes  de  ter  participado  deste  Parlamento  mineiro,  com  a  nossa

Presidente Dilma, que tem colocado como objetivo o combate à miséria e à fome

neste país. Houve uma participação efetiva deste Parlamento, e, como representante

da mulher mineira, não poderia deixar de dar a nossa contribuição. E, às vésperas do

Natal, pedimos ao Menino Jesus que abençoe o nosso Estado, o nosso país e todos

que têm contribuído para uma sociedade mais justa e mais fraterna.

Quero encerrar  dizendo que é muito  bom quando sindicatos,  como o Sindjus  e
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Sinjus, estão aqui agradecendo. Não que eles sejam obrigados, mas o espírito de

gratidão  ajuda  a  construir  esta  sociedade  mais  justa  que  tanto  queremos.  Muito

obrigada.

O Deputado André Quintão* - Deputada Maria Tereza Lara, quero cumprimentá-la

pelo belíssimo seminário de segurança nas escolas, conduzido pelas Comissões de

Educação e de Segurança Pública.

Concedo um aparte ao Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado André Quintão, também

quero ressaltar o trabalho de V. Exa. à frente da Comissão de Participação Popular,

especialmente  na  condução  dos  trabalhos  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental,  que  considero  uma  das  leis  mais  importantes  que  temos  no

Parlamento, porque é a lei de planejamento do Estado, especificamente, neste caso,

o planejamento de 2012 a 2015. E V. Exa., à frente da Comissão de Participação

Popular,  sempre  aprimorando  os  mecanismos  de  controle  popular  sobre  o

Orçamento. E esse aprimoramento se dá não só na ida aos Municípios, mas também

fazendo um monitoramento das ações, das metas estabelecidas para garantir o seu

cumprimento.  Neste  ano,  houve uma inovação,  com  a  Comissão  de Participação

Popular, cuja presidência V. Exa. tão bem exerceu, e trazendo as outras comissões

permanentes para participar do debate, para participar desse monitoramento. V. Exa.

sempre nos ensina, com muita clareza, que o Estado só tem razão de ser se estiver a

serviço da sociedade. Se ele não estiver a serviço da sociedade, ele perde a sua

razão primeira de existir. Obviamente, percebemos que os tecnocratas, os servidores

técnicos do Estado ficam muito preocupados com a saúde financeira do Estado. V.

Exa. pôde perceber que, nesta semana, todos os principais projetos aqui votados

foram para reforçar o caixa do Estado, por meio de empréstimo no mercado externo

ou de aumento de tributação.

Não somos contra. O Estado tem uma saúde financeira frágil. Não somos a favor de

que o Estado tenha uma saúde financeira frágil; desejamos que ele seja robusto, bem

aquinhoado,  tenha  um  orçamento  forte.  Esse  orçamento  -  aí  entra  o  papel  da

sociedade civil e do PPAG - tem de estar a serviço da sociedade, do povo. Neste ano,

ficamos preocupados em garantir o melhor funcionamento da Copanor, que não está



3016
____________________________________________________________________________

cumprindo a sua função social, ou seja, levando saneamento básico e água tratada

às regiões mais carentes do Estado. Reforçamos isso no PPAG.

Também nos preocupamos em reforçar o Orçamento Criança e Adolescente – OCA.

Precisamos  garantir  que  os  princípios  estabelecidos  no  ECA sejam  aplicados  na

prática, não apenas no papel. Assim, as nossas crianças e adolescentes poderão ter

um futuro melhor.

V. Exa. reforçou muito a questão da saúde pública,  da educação.  Conseguimos

emplacar, por exemplo, no PPAG, uma emenda para que seja construída uma escola

estadual no Bairro Petrovale, em Betim, fruto de uma audiência pública e mobilização

da sociedade de lá.

Então, diversas emendas populares vão dando um perfil mais social ao Orçamento.

Enquanto  os  técnicos  dão  um  perfil  orçamentário,  V.  Exa.,  com  a  condução  dos

trabalhos  na  Comissão  de  Participação  Popular,  dá  um  perfil  social.  Esta  é  a

verdadeira lição e o papel mais bonito: um Estado que está a serviço do povo, da

sociedade mineira. V. Exa. está de parabéns. Esperamos, com a aprovação do PPAG

2012-2013, ter um Estado de Minas Gerais cada dia melhor para o povo viver, e não

somente nos indicadores, nos índices e no papel.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Obrigado,  Deputado  Carlin  Moura,  parceiro  da

Comissão de Participação Popular.  Lembrei-me daquele debate público promovido

por V. Exa. sobre os conselhos tutelares. Tivemos cuidado; então, vai haver uma ação

nova  da  Escola  de  Conselhos  e  apoio  à  operacionalização  da  informática  e  dos

veículos para os conselhos tutelares.

Concedo aparte ao Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado André Quintão.  É

uma honra apartear V. Exa. Fico tranquilo com a sua atuação à frente da Comissão

de Participação Popular.  Fico tranquilo quando V. Exa. apresenta um relatório, um

substitutivo, um fórum, um debate, porque está sempre atento a questões sociais.

Gostaria,  Deputado André Quintão,  de  testemunhar  a seriedade com que V.  Exa.

desempenha  o  seu  trabalho.  Fomos  Vereadores  juntos,  Deputados  juntos,  e,

portanto, tenho ciência do seu compromisso de acabar com a miséria e a fome por

meio das propostas que apresenta nesta Casa.  Além disso,  demonstra cuidado e
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preocupação  com  as  comunidades  terapêuticas,  com  as  pessoas  portadoras  de

necessidades  especiais.  Houve  emendas  e  proposições  da  lavra  de  V.  Exa.  na

questão social.

Minas Gerais, como V. Exa. relatou, sai mais uma vez na frente. Quero, na pessoa

de  V.  Exa.,  cumprimentar  os  Deputados  das  Comissões  de  Educação  e  de

Segurança.  Cumprimento  também  o  Presidente  Dinis  Pinheiro,  que  sempre  foi

parceiro  e  apoiou  V.  Exa.  nessas  questões.  Foram  realizados  debates,  com  a

presença de lideranças importantes desta Casa, liderados por V. Exa. Então, temos

um  PPAG  voltado  para  as  questões  sociais,  não  apenas  para  as  questões

relacionadas  com  o  Norte  de  Minas  e  com  os  Vales  do Jequitinhonha  e  Mucuri,

porque V. Exa. está sempre preocupado em atender pessoas e comunidades que não

tinham voz nem vez. Nesta Casa, agora, por meio de V. Exa., essas pessoas têm voz

e vez.

Mais uma vez, parabenizo V. Exa. pelo excelente trabalho que está realizando nesta

Casa. Sinto-me orgulhoso e tranquilo por trabalhar com V. Exa.

V. Exa., com toda a certeza, é um dos nossos pares a quem sempre faço referência

onde vou, dizendo que a Casa ganha muito com sua presença neste Parlamento.

Portanto, registro o trabalho sério e comprometido de V. Exa., que tem feito política

lutando por políticas públicas para atender principalmente as comunidades carentes

do nosso Estado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pelo exemplo que V. Exa.

tem dado a esta Casa.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado Célio Moreira, companheiro

de longa data, desde a Câmara Municipal. V. Exa. sempre foi um parlamentar muito

digno. Temos compromissos e visão de vida em comum.

Sr. Presidente, peço 60 segundos apenas para concluir.

Felizmente, foram aprovadas 81 emendas populares.

Não  falei  sobre  a  agricultura  familiar,  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  mas  o

Minas sem Fome, que estava na série B, foi para a série A. Isso aconteceu com a

presença e a participação de V. Exa., com ações de criação de pequenos animais e

apoio à implantação de lavouras. Subimos de qualidade graças ao empenho de V.

Exa., além de ampliarmos a possibilidade de ação da Subsecretaria de Agricultura
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Familiar. O Fica Vivo tem mais recursos, assim como a economia familiar solidária.

No próximo ano, retomaremos esse balanço.

Agradeço a todos que me apartearam. Discordo das críticas dirigidas à Comissão

de Constituição e Justiça, particularmente a V. Exa., Deputado Sebastião Costa. Não

o fiz ontem pela celeridade das votações.

Cumprimento, mais uma vez, os servidores da Casa e o faço nas pessoas do José

Geraldo e da Regina, que muito apoiaram o processo de negociação e de formatação

técnica do PPAG, e de toda a equipe que participou dos eventos e fóruns técnicos; a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  na pessoa do Deputado Zé

Maia; toda a equipe do nosso gabinete, que participou efetivamente desse projeto, e

o conjunto dos Deputados e das Deputadas.

O processo do PPAG é institucional da Assembleia, não é mais de uma comissão.

No próximo ano, o monitoramento será feito pelas comissões. Cada emenda popular,

cada  requerimento,  tudo  isso  que  falei  será  tornado  público.  É  uma apropriação

coletiva. Essa é a aposta que temos que fazer. Vim aqui porque acompanhei isso de

perto, mas cada Deputado, na sua área, fará esse acompanhamento.

Terminamos  este  ano,  Deputado  Inácio  Franco,  com  a  sensação  de  dever

cumprido. Repito o que disse no início: hoje podemos voltar nas 10 macrorregiões e

prestar contas para todas as pessoas que participaram dos fóruns técnicos e dos

seminários.  É  lógico  que  agora  temos  que  acompanhar  e  ajudar  a  cobrar,  mas

também construir a efetivação junto com o governo. Uma coisa é a lei, outra coisa é a

prática.  Somos Poder Legislativo,  não somos Poder  Executivo.  Estou fazendo um

balanço coletivo.  No  parlamento,  sempre  aprendi  que uma andorinha só  não faz

verão.  Quem  vem  para  a  Assembleia  achando  que  fará  carreira  solo  se  estrepa

porque esta é uma Casa coletiva. Tudo aqui tem que ser conquistado com os demais

Deputados,  com o  corpo técnico,  negociado com o  governo e  com a  sociedade.

Agradeço muito porque não faço esse balanço em nome da Comissão, mas em nome

da Assembleia Legislativa.

Então, queria agradecer muito porque não estou fazendo esse balanço em nome da

comissão,  mas em nome da Assembleia Legislativa.  Queria agradecer  a todos,  à

nossa  Liderança  maior  na  bancada,  o  Deputado  Rogério  Correia,  que  nos
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compreendeu  e  ajudou  na  nossa  participação,  e  ao  Deputado  Luiz  Humberto

Carneiro,  Líder  do  Governo,  por  intermédio  de  quem  agradecemos  também  aos

interlocutores do governo: à Seplag, ao André Reis, à Renata, ao Alberto, ao Danilo e

ao Governador  Anastasia,  que tiveram nesse processo sensibilidade para acolher

algumas propostas que originalmente estavam no planejamento do governo. Temos

muita ação nova aqui, e o governo tem de concordar com elas, pois tem maioria aqui.

Se ele concordou, repito, temos também que ver. Na hora de criticar, vamos criticar;

na hora de elogiar, vamos elogiar. Muito obrigado. Valeu a pena. Vamos continuar

com a votação e ouvir os demais Deputados.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Doutor Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

imprensa, telespectadores da TV Assembleia, pessoal que nos assiste nas galerias,

funcionários da Casa, nesta discussão do Plano Plurianual, com a manifestação do

Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, vemos

que o plano não é apenas plurianual, mas também plural.

Inicio agradecendo a consultoria  que nos deram os funcionários  desta Casa na

elaboração  desse  relatório.  Com  muita  alegria,  fui  relator  do  Projeto  de  Lei  nº

2.520/2011,  o  PPAG.  Quero  agradecer  a  toda  a  Casa,  citando  o  nome  dos

componentes, dos Consultores e assessores que nos auxiliaram na concepção do

relatório:  Luciana,  Érica,  Regina,  Suzane,  Mário,  Daniel,  Paulo,  Mônica,  Renata  e

Valéria.  Essa equipe  de alto  gabarito,  experiência  e  competência  nos auxiliou  na

execução desse relatório tão importante do PPAG para os próximos quatro anos.

Queria ainda dar uma explicação aos colegas e às pessoas que nos assistem para

entenderem, em rápidas palavras, o que é o PPAG. O PPAG sistematiza, para um

período de quatro anos e de modo regionalizado, todos os programas que o governo

pretende desenvolver  com suas ações,  isto é,  todos os projetos  e atividades que

devem ser  feitos para garantir  a entrega,  à sociedade ou à própria administração

pública,  de  um  produto  -  bem,  serviço  ou  transferências  financeiras  -  com  os

respectivos quantitativos físicos e financeiros.

O projeto encaminhado a esta Casa traz o plano para o quadriênio 2012-2015,
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conforme determina o art. 154 da Constituição Estadual. O novo plano se coaduna

com o Projeto de Lei nº 2.337/2011, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado  -  PMDI  -  para  o  período  2011-2030.  A  atualização  trouxe  inovações

estruturais e metodológicas, e tais inovações se refletem na estrutura do PPAG 2012-

2015, que passa a organizar os programas em redes de desenvolvimento integrado.

As  redes  constituem  um  novo  arranjo  institucional  baseado  em  um  modelo  de

governo  aberto  e  articulado  e  buscam,  concomitantemente,  integrar  as  ações

governamentais  em  áreas  e  possibilitar  maior  interlocução  e  cooperação  entre  o

governo  e  outras  instituições  públicas  e  privadas,  inclusive  entre  os  níveis

governamentais.  As  redes  organizam  os  programas,  classificados  em  programas

estruturadores e associados. Os programas, por sua vez, se desdobram em ações,

que são a unidade mínima do Plano e fazem a ligação com o Orçamento anual.

Uma inovação metodológica nesse aspecto foi o desdobramento dos programas

estruturadores  em  projetos  e  processos  estratégicos.  Os  processos  estratégicos

correspondem  a  atividades  do  Estado,  isto  é,  ações  perenes,  com  entregas  de

produtos  que  se  mantêm  e  se  repetem  ao  longo  do  planejamento.  Os  projetos

estratégicos são ações que resultam em um produto novo, bem ou serviço, fazendo

entregas específicas e únicas para a sociedade ou para a administração. Com essa

nova forma de organização, espera-se poder diferenciar a forma de monitoramento

de projetos e processos, levando-se a um melhor gerenciamento dessas ações.

A tramitação do Plano nesta Casa abre espaço para a vocalização de preferências

do  Legislativo  e  da  população,  conferindo  a  esse  processo  uma  dimensão

participativa na qual as escolhas de governo são discutidas e legitimadas. Nos meses

de setembro e outubro foi realizado o seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”

em  12 cidades  mineiras,  em  que  foram  colhidas  propostas  da  população para  o

enfrentamento da pobreza e das desigualdades regionais no Estado. As propostas

foram  analisadas  pela  Assembleia  Legislativa  e  indicadas  como  proposta  com

potencial de incidência no PPAG 2012-2015. Além dessa iniciativa, nos dias 7, 8 e 9

de novembro de 2011 esta Casa promoveu audiências públicas em Belo Horizonte

com vistas a discutir as ações e programas do PPAG e propor alterações.

Desse  processo  resultaram  399  propostas  populares  que,  após  análise  da
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Comissão de Participação Popular, foram transformadas em 199 propostas de ação

legislativa, que geraram 81 emendas ao projeto de lei do PPAG e 25 emendas ao

projeto  de  lei  orçamentária,  além  de  requerimentos  solicitando  providências  e

informações a órgãos e entidades da administração pública. Dessas 81 emendas, 15

foram aprovadas na forma de subemendas que receberam o n° 1, e 66 na forma

original.

As sugestões populares abrangeram várias áreas das políticas públicas do Estado

e versaram sobre temas como o aprimoramento do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional-Sisvan - e do Sistema Único de Assistência Social – Suas -; ampliação e

estruturação  das  Defensorias  Públicas;  implantação  de  um  sistema  estadual  de

cultura;  atenção  ao  usuário  de  álcool  e  drogas;  capacitação  de  jovens  rurais;

regularização  fundiária  de  unidades  de  conservação e  dos  territórios  de  povos  e

comunidades  tradicionais;  preservação  de  nascentes;  melhorias  habitacionais  em

comunidades indígenas; abastecimento de água para pequenas comunidades rurais;

apoio  à  implantação  de  lavouras,  extrativismo,  pecuária  e  agricultura  familiar;

alimentação escolar; rede de acompanhamento social nas escolas; fortalecimento da

política de prevenção à criminalidade; capacitação para profissionais das áreas de

segurança  pública  e  das  políticas  de  proteção  para  segmentos  vulneráveis;

implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil; apoio a

empreendimentos  da  economia  popular  solidária  com  implantação  de  pontos  de

comercialização e feiras livres; ligação de trechos rodoviários e apoio a inventores

independentes. Destacam-se ainda as propostas de universalização do piso mineiro

de  assistência  social,  a  implantação  da  bolsa-reciclagem  para  os  catadores  de

material reciclável e a criação de programa destinado à segurança nas escolas, por

meio da capacitação em mediação de conflitos e convivência com a diversidade.

Foram recebidas ainda 150 emendas parlamentares. As emendas parlamentares

abrangeram  várias  áreas  das  políticas  públicas  do  Estado,  priorizando  diversas

regiões.  Quatro  emendas  foram  acatadas  na  forma  original,  7  na  forma  de

subemenda,  e 26 emendas foram prejudicadas pela aprovação de outras. Grande

parte das alterações propostas já estavam incluídas no Plano, por isso não foram

acatadas. Algumas emendas acatadas promovem maior transparência e asseguram o
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monitoramento do PPAG, também no que diz respeito a subprojetos e subprocessos

que não são facilmente visualizados no Plano.

Apresentaram-se ainda 53 emendas  para  corrigir  erros  materiais,  permitir  maior

adequação dos produtos às finalidades das ações, regionalizar ações e compatibilizar

a  terminologia  do  PPAG  ao  PMDI.  Outras  49  emendas  fora  apresentadas  para

compatibilizar o PPAG e as alterações feitas no projeto da lei orçamentária, também

em tramitação nesta Casa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este relator faz essas considerações exatamente

para esclarecer a metodologia aplicada na relatoria desse importante Projeto de Lei

nº 2.520/2011, do Governador do Estado e da administração executiva do Estado.

Quero parabenizar a todos os que participaram e dizer que, cada vez mais, o governo

estadual, o Governador Anastasia promove a pluralidade de ações e a participação

de  toda  a  sociedade,  em  todos  os  níveis,  com  a  valorização  do  trabalho  do

Parlamento  mineiro,  para  que  não  fique  estritamente  técnico,  tecnocrático,  esse

PPAG  tão  fundamental,  tão  importante  para  planejar  as  ações  do  governo  nos

próximos quatro anos.

Concedo aparte à nobre e digna Sra. Deputada Luzia Ferreira.

A  Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  -  Obrigada,  Deputado  Doutor  Viana.

Primeiramente gostaria de fazer uma constatação. Venho do exercício parlamentar na

Capital, numa Câmara também atuante, que vota projetos de extrema complexidade

e relevância. Sr. Presidente, neste ano de experiência neste Parlamento, estou muito

impressionada com a relevância, a capacidade de diálogo e de entendimento nesta

Casa.  Venho  de  um  Parlamento  em  que  praticamente  não  havia  oposição

conformada. V. Exa. disse que neste Parlamento há pluralidade.

Disse também o Deputado André Quintão, que faz parte da Oposição, que esta

Casa é importante para discutir os assuntos do Estado, que há disposição de todos

os parlamentares para o diálogo e, mais ainda, que há facilidade de comunicação

com o governo do Estado. Quem disse isso foi um Deputado da Oposição.

Quero agradecer a todos os parlamentares. Fui muito bem-acolhida aqui. Quero dar

este  testemunho  da  organização  da  Casa  para  levar  à  frente  os  debates.  Meus

cumprimentos  a  todos  os  servidores,  competentes  e  comprometidos,  que  bem
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exercem a sua função nesta Casa. Cumprimento ainda a Mesa da Assembleia pela

condução  dos  trabalhos  neste  ano.  Mesmo  nos  momentos  de  conflito,  soube

permanecer serena, não deixando esgarçar as relações entre os parlamentares.

Quero  dizer  que  o  Parlamento,  apesar  de  ser  o  Poder  mais  criticado,  deixa

perceptíveis no PPAG, na Lei Orçamentária, os avanços reais que promovemos para

a  ampliação  da  cidadania,  com  os  propostas  originadas  dos  debates  que  aqui

travamos.  E  isso  durante  todo o  ano,  quando  surgiram boas  ideias  nas  diversas

comissões, nos diversos fóruns, oriundas das várias iniciativas e da participação dos

Deputados que apresentaram emendas, que ficaram atentos e discutiram propostas.

Isso é o mais relevante.

Travamos  debates  calorosos,  tivemos  espaço  para  defender  nossas  ideias  e

apresentar nossas propostas. O PPAG, de certa forma, é esse compromisso de todo

o Estado de Minas Gerais, manifestado por seus representantes, nesta Casa e no

Executivo, de construir  as pontes para Minas Gerais cada vez mais desenvolvido,

com qualidade de vida  e desenvolvimento.  Também é de nossa responsabilidade

fazer um Estado mais harmonioso, sem tantas desigualdades.

Fico feliz por ter participado desta Casa durante o ano de 2011, como parlamentar;

aprendi  muito  com  cada um  de  V.  Exas.  e  espero  continuar  contribuindo  para  a

valorização do Parlamento e para sustentar o Governador Anastasia, que ficará como

modelo na história da gestão pública deste país. Na semana passada, estive em uma

reunião em São Paulo, e lá um Promotor de Justiça do Pará, estudioso da gestão

pública, do controle social e da transparência, tendo escrito dois livros e partindo para

um terceiro, discorreu sobre a experiência de Minas, que, segundo ele, é modelo no

Brasil, do ponto de vista do controle independente, financeiro e orçamentário, e da

transparência. É um depoimento insuspeito, porque esse Promotor não trabalha em

Minas Gerais.

Parabenizo V. Exa. por ser tão comprometido com o povo de Minas Gerais, por ser

sempre atento às causas coletivas. Agradeço-lhe também seu companheirismo, sua

gentileza no trato com todos.

Meu  abraço  a  todos.  Que  no  próximo  ano  possamos  continuar  nesta  mesma

caminhada! Muito obrigada, Deputado Doutor Viana.
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O Deputado  Doutor  Viana  -  Agradeço as  palavras  da  Deputada Luzia  Ferreira,

primeira  mulher  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Concederei

aparte  primeiro  ao  Deputado  Bosco,  depois  ao  Deputado  Rômulo  Viegas  e,  em

seguida, ao Deputado Mosconi.

O jovem Deputado Bosco resgatou a região do Alto Paranaíba, voltando Araxá a ter

representante no Parlamento mineiro. Ei-lo que chega com muita expectativa e com

grande  conhecimento,  surpreendendo-nos  por  sua  capacidade  de  lutar,  de  forma

sensata, pelas causas do povo, nosso objetivo maior, e pela defesa de sua região.

Ele se encontra dentro de um verdadeiro triângulo: o próprio Triângulo em si, o Alto

Paranaíba e a sua querida Araxá, que está completando 146 anos. Deputado Bosco,

um abraço. A palavra é sua.

O Deputado Bosco (em aparte) - Meu caro amigo Deputado Doutor Viana, é com

satisfação  que  solicito  este  aparte  para  agradecer-lhe  as  palavras  ditas  neste

momento,  e,  de  forma  muito  especial,  cumprimentá-lo  pelos  trabalhos  realizados

durante este ano na Assembleia Legislativa, V. Exa. é uma liderança incontestável e

referencial no Parlamento mineiro.

Quero cumprimentá-lo, Deputado, pelo trabalho exaustivo que V. Exa. realizou na

análise  e  na  avaliação  do  PPAG,  sobretudo  das  emendas  apresentadas,  que,

conforme  V.  Exa.  relatou,  foram  numerosas,  um  recorde.  Isso  demonstra  o

comprometimento dos parlamentares desta Casa para o aprimoramento de matérias

importantes, como é o caso do PPAG. Quero cumprimentar V.Exa. por seu trabalho

na relatoria  desse importante projeto,  o qual  realmente demandou muito  tempo e

dedicação de V. Exa. Não poderíamos ter um relatório mais positivo e transparente

como o que foi apresentado neste momento.

Gostaria de dizer, Deputado Doutor Viana, já que V.Exa. citou o nosso querido Alto

Paranaíba, a nossa querida cidade de Araxá, que concordo com V. Exa. Realmente o

Alto Paranaíba, sobretudo Araxá e o Planalto de Araxá, ficou praticamente 20 anos

sem um representante no Parlamento mineiro. Labutaram aqui vários Deputados da

região, o Dr.  José Rodrigues Duarte, o Carlos Lemos, a saudosa Elisa Alves. Por

último, em 1999, o Dr. César Mesquita, que aqui ficou tão somente 10 meses, na

condição de suplente, não teve tempo suficiente para realmente buscar o destaque, a
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participação  efetiva  do  Alto  Paranaíba  nas  ações  da  Assembleia  e  do  governo,

conforme pretendia. Agora, temos a grande tarefa, a grande missão de fazer com que

o Alto Paranaíba participe efetivamente da divisão do bolo do Estado, que ele seja, de

forma  efetiva,  atendido  nas  ações  do  governo,  quer  na  saúde,  quer  no

desenvolvimento econômico, quer no esporte, quer na área social. É preciso que o

Alto Paranaíba seja incluído em todas as ações do governo do Estado.

Caro Doutor Viana, tive a oportunidade de apresentar várias emendas ao PPAG,

tendo como foco o Alto Paranaíba. A região situa-se entre o Triângulo e o Centro-

Oeste. E hoje dependemos muito dessas duas regiões. Somos, sim, bem atendidos

por  elas,  mas  a  distância  continua  sendo  um  paradigma,  uma  barreira  a  ser

transposta pelos nossos conterrâneos de Araxá de toda a região. Por isso, propomos

algumas ações e medidas para que o Alto Paranaíba seja, de fato, contemplado da

melhor forma possível. Deputado Doutor Viana, colocamos e pontuamos a questão do

setor econômico. Temos ali importantes mineradoras. Em Araxá, temos a CBMM, a

Vale Fértil, que adquiriu a Bunge Fertilizantes; temos, ao lado, em Tapira, também a

Vale  Fértil;  em Patrocínio  e  Patos de  Minas,  uma expansão grande de produção

mineral.  É o Triângulo Mineiro desenvolvendo-se, crescendo e colaborando com o

desenvolvimento do Estado de Minas e do Brasil.

Com sua permissão, Deputado, gostaria de fazer uma breve leitura sobre as nossas

justificativas em relação a essas proposições. “De acordo com o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, o Alto Paranaíba, com 655.300 habitantes, é a segunda

região mais populosa de Minas Gerais, respondendo por 4% do PIB do Estado; 3%

dos  empregos  formais  e  6,1% das  exportações.  No que se  refere  à  composição

setorial  do  PIB,  a  indústria  responde  por  24,2%  do  PIB  da  região,  merecendo

destaque a mineração e  a  metalurgia”.  Em que pese a  tais  dados,  que parecem

demonstrar uma economia forte, na verdade, pelo comparativo do PIB “per capita”, a

região era maior que a média do Estado, situação que infelizmente se inverteu em

2010.

A economia  vem  caindo  ao  longo  do  tempo,  atestando  o  empobrecimento  da

população do Alto Paranaíba. Para reverter tal quadro, é imprescindível a oferta de

outra matriz energética economicamente sustentável, capaz, pela sua natureza, de
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atrair novos investimentos. Daí a necessidade de um novo ramal do gasoduto que vai

ser implantado de Uberaba até Araxá, indo até Patrocínio, Serra do Salitre e Patos de

Minas.  A  nossa  presente  proposta  objetiva  ainda  consolidar  a  implantação  do

gasoduto  para  o  Triângulo  Mineiro,  vez  que  houve  a  assinatura  do  protocolo  de

intenções  entre  os  governos  federal  e  estadual.  Ou  seja,  juntamente  com  vários

Deputados  desta  Casa,  com  o  Governador  Antonio  Anastasia,  com  a  Presidenta

Dilma Rousseff, tivemos oportunidade de participar do lançamento desse importante

empreendimento: o gasoduto em Minas Gerais. Lá em Uberaba será instalada uma

fábrica  de  amônio,  matéria-prima  importantíssima  na  produção  de  minerais  e  de

fertilizantes.  Queremos  que  seja  estendido  um  ramal  desse  gasoduto  até  essas

regiões produtoras, a exemplo de Araxá, Patrocínio e Patos de Minas. Queremos que

a  saúde  do  Alto  Paranaíba  também  receba  investimentos  por  parte  do  governo.

Assim, poderemos oferecer à população do Alto Paranaíba atendimento na medicina

de alta complexidade. Hoje, Deputado Doutor Viana, os nossos pacientes de Araxá e

região, que poderiam ser tratados lá mesmo em Araxá e na Microrregião de Araxá,

têm de ir para outras regiões. Entre tantas propostas, apresentamos essa solicitação

do implemento à saúde na nossa região, a exemplo também desse importante projeto

que é o Caminhos de Minas. O Caminhos de Minas está fazendo a diferença para o

Estado  todo,  interligando  cidades  com  asfaltamento,  facilitando  o  escoamento  de

produção, potencializando a economia de todos os Municípios mineiros.

No nosso Alto Paranaíba não é diferente: temos várias demandas, a exemplo da

interligação do Rio Paranaíba com Serra do Salitre, de Pratinha com Medeiros, de

Perdizes  com Uberaba e  um trecho de Araxá  até  Sacramento.  Como ali  existem

várias demandas, tenho certeza absoluta de que o nosso Governador Anastasia vai

também incluir essa região nesse importante projeto, o Caminhos de Minas.

Mais uma vez, Deputado Doutor Viana, nossos parabéns. Cumprimento todos os

colegas parlamentares que, de forma efetiva, têm contribuído para o desenvolvimento

de Minas Gerais. Um abraço a todos. Que todos tenham um santo Natal e que 2012

seja ainda melhor que 2011. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Eu é que agradeço o aparte do nobre Deputado Bosco,

essa  liderança  jovem,  mas  de  grande  experiência  e  de  grande  valor,  que,  com
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certeza, vai fazer a diferença em Minas Gerais, mas principalmente na região do Alto

Paranaíba, do Triângulo e da querida Araxá, que o elegeu para representá-la aqui.

Com certeza, ela será bem-representada nesta Casa neste mandato.

Com muita alegria, concedo aparte ao Deputado Carlos Mosconi, colega, médico e

amigo.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Caro Deputado Doutor Viana, faço este

aparte  a  V.  Exa.  com  muita  satisfação,  principalmente  neste  momento  em  que

chegamos ao final dos nossos trabalhos deste ano. Quero cumprimentá-lo não só

pelo pronunciamento que faz agora, mas pelo trabalho que desempenha nesta Casa,

um  trabalho  de  muita  constância,  de  muito  zelo,  um  trabalho  com  uma  enorme

responsabilidade. Caro Deputado Doutor Viana, V. Exa. conseguiu ter de todos nós

desta Casa o respeito,  a consideração e a admiração por essa maneira com que

desempenha o seu papel, com muita dignidade, e pela sua relação muito cortês e

cordial com seus pares.

Quero também cumprimentar o Deputado André Quintão, que antecedeu V. Exa.,

cujo trabalho também é importante. Ele é uma espécie de tutor do PPAG aqui nesta

Casa. Infelizmente, não pude estar no Plenário, mas queria levar meus cumprimentos

ao Deputado André Quintão.

Caro Deputado Doutor Viana, neste momento em que estamos terminando nossos

trabalhos, gostaria de dizer ao Presidente Dinis Pinheiro que conduziu a Casa com

extrema serenidade nesse ano difícil, em que passamos por provações, por enormes

dificuldades, que muitas vezes nos causou enorme constrangimento neste Plenário.

V. Exa. manteve sua serenidade, enquanto alguns queriam perdê-la, em razão da

contundência dos fatos que aqui ocorreram. Mas tivemos em V. Exa. um condutor

extremamente competente, equilibrado, experiente ainda jovem, que soube conduzir

a Casa com sabedoria durante este ano. Então, parabenizo-o e dou meu testemunho

pelo trabalho de V. Exa., que realmente dignificou a Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

Caro Presidente, caro Deputado Doutor Viana, também V. Exa. é sempre diligente

nas questões de saúde, e conseguimos alguns avanços em Minas Gerais. Não foi só

a Emenda nº 29, regulamentada no Congresso, que nos trouxe essa alegria. Ainda
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que não seja uma alegria total,  foi  pelo menos uma alegria parcial,  uma vez que

demos um passo adiante. Aqui em Minas Gerais tivemos um trabalho, junto com o

Sindicato da Saúde, e várias das solicitações feitas pelo sindicato foram aceitas pelo

governo  do  Estado,  em  uma  demonstração  de  sensibilidade,  de  compreensão  e

principalmente  de  competência,  principalmente  por  parte  do  Governador  Antonio

Anastasia. A redução da carga horária dos funcionários da Fhemig e da Hemominas,

por exemplo, uma solicitação antiga, foi aceita agora pelo governo. Portanto, é uma

grande vitória para os funcionários e seus familiares, que se beneficiarão com a justa

redução da carga horária.

Deputado Doutor  Viana,  V.  Exa.  participou ativamente desse movimento e sabe

muito bem que há muitos anos, aqui em Minas Gerais, os médicos da Secretaria

Estadual de Saúde foram cedidos para vários Municípios do Estado, não na função

de médicos, mas na função de agentes de laboratório, uma queda inexplicável que

lhes tirou a função para cuja conquista trabalharam durante tantos anos. De repente

são  colocados  em  outra  função,  sem  nenhum  demérito  para  os  agentes  de

laboratório, mas não é o caso desses profissionais, que têm diploma de médico, que

entraram na secretaria.

O Deputado Doutor Viana - Assim como os analistas de saúde. É outro grupo.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Exatamente. É a mesma situação. Sem

nenhum  demérito  para  os  profissionais  dessas  áreas,  naturalmente  os  médicos

deveriam ocupar a função para a qual se formaram. Estão habilitados para exercer a

função  como  médicos.  Então,  felizmente,  essa  situação  foi  agora  regularizada,

inclusive com revisão dos salários, mesmo para aqueles que já estão aposentados.

Então, foi uma nova vitória. Quero enaltecer o trabalho de V. Exa., que muito contribui

para isso. V. Exa. marcou várias idas à Secretaria de Saúde de Minas Gerais, onde

comparecemos com essa finalidade.

Deputado Doutor  Viana,  também quero  valorizar  muito o  trabalho  do  Secretário

Antônio Jorge relativamente a essa questão. O próprio Governador se envolveu para

que essa proposta fosse aprovada e a justiça fosse feita a mais de mil médicos que

há mais de 10 anos estão nessa situação.

Para  encerrar  minhas  palavras,  felizmente,  meu  caro  Deputado  Dalmo  Ribeiro
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Silva, parece que estamos fazendo justiça a esta Casa com as faixas que estamos

vendo dos dois lados do Plenário.  Lógico que houve situações contundentes com

entidades  sindicais,  passamos  por  momentos  extremamente  constrangedores  e

difíceis, mas o que vai ficar dessa situação toda é o que estamos vendo nas duas

faixas que estão aqui ao lado do nosso Plenário.

Meu caro Deputado Dinis Pinheiro, fica aqui o reconhecimento do Sindjus e Sinjus

ao trabalho que esta Casa fez, não apenas para atender a esses dois sindicatos, mas

para  atender  a  todos  os  sindicatos  de  Minas  Gerais.  O  trabalho  foi  feito  com

consciência,  com  responsabilidade  e  sensibilidade  procurando,  na  medida  do

possível,  com  apoio  do  governo  do Estado,  reconhecer  as  solicitações  feitas  por

essas entidades sindicais.

Quero deixar meus cumprimentos, meus votos de bom Natal, de feliz ano-novo a

todos os nossos colegas, que possamos voltar no ano que vem, em um ambiente

pacífico, que norteie nossos trabalhos com absoluta tranquilidade e serenidade, como

esperamos para representar o povo de Minas Gerais.

Infelizmente, tenho uma notícia triste para deixar com nossos Deputados. Quero

fazer esse comunicado do Plenário,  porque um amigo nosso, Prefeito de Munhoz,

Dorival  Amancio  Froes,  um bravo prefeito,  trabalhador,  aguerrido,  grande prefeito,

grande  liderança  do  Sul  de  Minas,  de  sua  cidade  e  da  nossa  região,

lamentavelmente, perdeu dois filhos em um desastre de automóvel nas cercanias de

Araxá. Ele tem uma plantação de batatas naquela região, e os filhos é que cuidavam

dessa plantação. Neste final de ano, eles estavam se dirigindo a Munhoz, a fim de

passar o Natal e fim de ano com sua família e, lamentavelmente, foram vítimas desse

acidente.  Estou  aqui,  de  público,  lamentando  o  ocorrido  e  manifestando  total

solidariedade ao Prefeito Dorival pela dor que está, sem dúvida alguma, sentindo.

Para ele, sua família, nossos amigos, o meu abraço e minha solidariedade.

Agradeço ao caro Deputado Doutor Viana o aparte que V. Exa. me concedeu. Muito

obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Na realidade, nós é que agradecemos o brilhante aparte

de V. Exa., grande Deputado, ex-Deputado Federal por vários mandatos e, agora,

conosco na Assembleia de Minas Gerais nos engrandecendo muito. Concedo, com
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muita  alegria,  um aparte ao  Deputado Rômulo  Viegas,  grande Deputado,  mestre,

professor  universitário,  que  presta  serviços  na  área  pública  há  muitos  anos,

trabalhando no  Governo  Aécio  Neves  e  agora  cooperando  com  Minas  Gerais  no

nosso Parlamento, engrandecendo os nossos trabalhos.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana.

Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  nem  sempre  havendo  quórum  positivo

suficiente  na  conformidade  das  ideias,  destaca-se  sempre  a  posição da ação do

Parlamento, que é alicerçado pelos integrantes da Situação e da Oposição.

V. Exa., ex-Presidente desta Casa, Deputado Doutor Viana, traz para o Parlamento

a sua experiência, a sua ética e a sua dedicação às questões públicas. Queria, deste

Plenário, parabenizá-lo. Tenho admiração especial por V. Exa., porque conheço de

perto seu trabalho e vejo como V. Exa. transita na Casa do povo mineiro.

Por outro lado, parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento que faz. Como sempre,

destaco  que  acredito  que  nós,  da  base  do  governo,  sabemos  das  dificuldades

enfrentadas  pelo  Estado  e  pelo  Brasil.  Nós,  que  nos  envolvemos  nas  questões

políticas, temos a clara percepção de que não podemos jamais separar Municípios e

Estados da União. Estamos todos interligados no processo incansável da busca pelo

desenvolvimento e pelo progresso. Claro, vamos esbarrar sempre em problemas.

Todas as vezes em que há uma ponta de desenvolvimento, uma cidade cresce e

surgem novos grupos sociais, que cruzam transversalmente as atuais entidades de

classe,  o  que  gera  um  enorme  quantitativo  de  conflitos  e,  por  consequência,  a

necessidade  imediata  da  intervenção  pública  para  solucionar  tais  questões.

Esperamos sempre que essa interligação constitucional da União com os Estados e

Municípios fique cada vez mais evidenciada por parte de quem no momento gerencia

e administra os recursos do governo federal,  com a sensibilidade necessária para

ajudar Estados e Municípios. Aliás, esse é o papel do governo central, isto é, estar ao

lado de Estados e Municípios que compõem o conjunto de entes federados, no caso

específico, nosso país.

Este  ano  o  nosso  Parlamento  teve  um  destaque  enorme,  por  isso  gostaria  de

parabenizar e cumprimentar todos os colegas, tanto da Situação quanto da Oposição.

Cumprimento  o  Presidente  da  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  porque  tivemos
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percepção clara e objetiva de que a Assembleia de Minas é exemplo de parlamento

para o Brasil.

De acordo com a disparidade do axioma das diferenças, existem na Casa várias

representações  políticas,  que  se  identificam  com  o  complexo  mundo  das

desigualdades. Neste Parlamento as ideias são bastante debatidas e os resultados

apresentados. Além disso, contamos com o aval e o apoio expressivo do governo de

Minas,  muito bem representado pelo Governador Anastasia,  pelo Vice-Governador

Alberto Pinto Coelho e por toda a sua equipe de governo, e, é claro, com a expressiva

vinculação do ex-Governador e grande amigo Senador Aécio Neves.

Portanto, Deputado Doutor Viana, fico muito feliz por ouvir o relato de V. Exa. neste

início de tarde desta sexta-feira do mês de dezembro, ocasião em que encerraremos

os nossos trabalhos. Por fim, quero trazer uma palavra de agradecimento a todos os

colegas,  funcionários do meu gabinete e da Assembleia Legislativa,  companheiros

Prefeitos, ex-Prefeitos, Vereadores e lideranças das cidades onde atuamos. Pedimos

a Deus que abençoe cada vez mais esta Casa, este Parlamento, para que juntos

possamos  sempre  apresentar  soluções  para  a  gama  enorme  de  problemas  que

temos sempre de enfrentar. Muito obrigado e que Deus o abençoe. O meu abraço

para o senhor e para toda a sua família.

O Deputado Doutor Viana - O aparte concedido ao nobre Deputado Rômulo Viegas

realmente engrandece a manifestação da explicação técnica da relatoria do PPAG

deste ano. Um PPAG tão participativo, afetiva e efetivamente, nas questões sociais

do nosso Estado. Tenha certeza, Deputado Rômulo Viegas, que a manifestação de

carinho de V. Exa. é fruto da sua pessoa, uma pessoa que agrega, que une e que se

soma ao nosso Legislativo.

Concedo também aparte ao nobre colega Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Doutor  Viana,  é  um

momento  bastante  simbólico  ver  V.  Exa.  ocupando  esta  tribuna  numa  reunião

presidida  pelo  igualmente  ilustre  Deputado  Dinis  Pinheiro,  atual  Presidente  desta

Casa. V. Exa. também foi um grande Presidente nesta Casa, e agora está aqui para

discutir um projeto fundamental, o PPAG, que, sem dúvida nenhuma, traz grandes

novidades e avanços para Minas Gerais  e revela o importante papel  que a Casa
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Legislativa cumpriu no ano de 2011. Aproveito a oportunidade, na presença de V. Exa.

e do Deputado Dinis Pinheiro, para fazer esse registro.

Aprovamos, ontem, em 1º turno, a PEC nº 8, que quer impedir aquele período de

posse, quando a Casa estiver de recesso. V. Exa. presidia a Casa, no início deste

ano, e sabe muito o constrangimento que isso causa. A Casa, ontem, deu uma lição

importante,  mostrando  que  o  Parlamento  tem  um papel  fundamental  para  o  bom

funcionamento  da  democracia.  O  PPAG,  Doutor  Viana,  tem  refletido  o  trabalho

intenso deste ano legislativo. Às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo em casa

podem pensar que no parlamento há muitas discussões e divergências. E há mesmo

tudo isso, mas é importante que elas ocorram. Elas não impedem que trabalhemos

para fazer leis adequadas, para votar melhorias para o povo de Minas. O Deputado

Dinis Pinheiro, que esteve à frente desta Casa, aprofundou muito a participação da

sociedade civil no processo legislativo. O Poder Legislativo tem o maior diálogo com a

sociedade.

Esta  Casa  foi  aberta  para  dois  importantes  seminários,  um  da  erradicação  da

pobreza e outro da segurança nas escolas. Fizemos inúmeras audiências e sempre o

Deputado Dinis Pinheiro garantiu a presença e a estrutura para que a Assembleia

chegasse com força  no  interior  do  Estado.  Os resultados  estão  aí.  Conseguimos

aprovar leis importantes, como aquela que autoriza o Estado a contrair empréstimos

para ampliar os programas Caminhos de Minas, para levar asfaltamento para muitas

cidades,  como o  caso  do  nosso  Vale  do  Rio  Doce,  de  Malacacheta,  Água  Boa,

Coroaci, São José de Safira, Peçanha, Conceição do Mato Dentro e São Joaquim.

São programas  importantes  que a  Assembleia  ajudou  a  implementar.  Já  é  lei  no

Estado a isenção da taxa de segurança pública para os esportes especializados, para

o  vôlei,  para  o  basquete,  para  “handebol”.  Aprovamos  também  uma  política

remuneratória para os servidores públicos, com regras mais claras de como deve ser

a política remuneratória dos servidores públicos e a negociação com os sindicatos.

Isso mostra que a Casa Legislativa tem trabalhado bastante e isso é muito bom.

Nossas divergências de opinião e políticas não nos impedem de trabalhar a favor do

Estado  de  Minas  Gerais.  Quero  parabenizar  V.  Exa.,  Deputado  Doutor  Viana,

democrata de grande coração. V. Exa. foi um grande Presidente desta Casa, é um
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Deputado do diálogo, do bom senso, por quem temos um profundo respeito. V. Exa.

fez  um grande relatório  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental.  Parabenizo

V.Exa.  Desejo  que  todos  os  mineiros  tenham  um  Natal  de  muita  paz,  de  muita

prosperidade e um ano-novo com muita segurança, para o povo trabalhar em paz.

Precisamos de saúde e segurança para trabalharmos em paz. É isso que desejo ao

povo  de Minas  em 2012.  Parabenizo  V.  Exa.  e,  na  oportunidade,  também nosso

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, fazendo-lhe um agradecimento de público, pelo

esforço  e  pela  postura  de  magistrado  que  teve  em  2011.  Agradeço  a  todos  os

servidores  da  Casa,  a  todos  os  nossos  funcionários,  nossos  assessores,  a  cada

colega  Deputado  a  ajuda que todos  nos  deram em  2011.  Ficamos  muito  felizes.

Parabenizo  ainda  um  instrumento  fundamental  de  comunicação,  nossa  TV

Assembleia, que foi criada e fundada pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. A cada dia

que passa, ela se moderniza cada vez mais. A TV Assembleia já tem a retransmissão

da TV Câmara, em Contagem, bem como as sessões da Câmara de Vereadores.

Agora,  no  segundo domingo de janeiro,  a TV Assembleia vai  dar  mais  um passo

importante,  vai  fazer  a  primeira  transmissão  no  canal  digital  aberto  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, com a transmissão ao vivo do último jogo da Copa

Itatiaia de Futebol Amador. A nossa TV Assembleia dá um grande exemplo. É um

instrumento de comunicação com o povo, que ajuda a população a acompanhar o

trabalho parlamentar na Casa.

Deputado  Doutor  Viana,  obrigado  e  parabéns  pelo  brilhante  trabalho  e  pela

relatoria. Desejo-lhe muita paz e prosperidade. Que Deus abençoe todos os mineiros

e as mineiras e todos nós, Deputados e Deputadas. Feliz Natal e próspero ano-novo!

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Obrigado,  Deputado  Carlin  Moura.  V.  Exa.  é  um

brilhante parlamentar desta Casa, experiente, competente e de uma inteligência rara,

que sempre engrandeceu todos nós, assim como todo o Parlamento mineiro. Com

muita alegria,  concedo aparte ao nosso grande Deputado Bonifácio Mourão,  esse

ícone da nossa Assembleia Legislativa. Se estou feliz por relatar o PPAG, imagino o

coração de Mourão, que foi o relator da Constituição mineira de 1989.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Doutor Viana, é um prazer

muito grande aparteá-lo.  Nesta oportunidade, quero homenageá-lo não só por ser
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relator do PPAG, mas também em razão de todo o seu trabalho, o seu conceito e a

sua  história  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de Minas  Gerais,  chegando ao

posto  máximo,  que é  a  Presidência.  V.  Exa.  é  uma unanimidade na Assembleia.

Todos  temos  por  V.  Exa.  a  maior  admiração,  tendo  em  vista  seu  conceito,  seu

trabalho, sua honradez e dedicação, bem como pelo tanto que é companheiro não só

de todos nós, Deputados, mas também do povo de Minas Gerais. Isso é fundamental.

Queremos também agradecer a todos os companheiros na pessoa do Deputado

Dinis Pinheiro, nosso Presidente, e na pessoa do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

Líder do Governo nesta Casa. Sr. Presidente, V. Exa. tem revelado uma sabedoria

muito grande no exercício da Presidência. Digo isso em todos os momentos e não

porque estou na sua presença. Digo como um parlamentar que o conheceu quando V.

Exa.  era  o  mais  jovem  Deputado,  que  veio  a  esta  Casa  como meu  vizinho  de

gabinete.  Ali  fiquei  conhecendo-o  e  enxergando  em  V.  Exa.  aquela  vontade  tão

grande de servir  ao povo mineiro. E foi servindo e crescendo na medida em que

prestava um serviço desinteressado e comunitário, próprio daquelas pessoas que têm

a vocação comunitária.  Na  medida  em  que  veio  demonstrando  isso,  foi  subindo,

crescendo  e  passando  a  ser  o  alvo  da  admiração  do  povo  mineiro  e  dos  seus

colegas,  até  chegar  hoje  ao  cargo  máximo,  que  é  a  Presidência  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais.  Ao  chegar,  mostrou  que  estava  preparado  e

amadurecido para exercer esse cargo com galhardia, paciência e sabedoria - e é um

cargo que exige muito de uma pessoa. Não temos a menor dúvida de que exige e

ensina. Tenho certeza absoluta de que tem aprendido muito com esse cargo a ponto

de estar preparado para exercer outros importantes para V. Exa. e para Minas Gerais.

Digo isso porque o acompanho muito de perto, conforme tenho revelado aqui.

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  V.  Exa.  exerceu  e  vinha  exercendo  com

sabedoria esse espinhoso cargo de Líder do Governo. Acompanhamos V. Exa. de

perto  como Líder  do  Bloco  Transparência  e  Resultado,  maior  bloco  de  apoio  ao

governo. Não fossem esses trabalhos do Presidente, de V. Exa., das lideranças, dos

Deputados  da  base  de  governo  e  do  diálogo  que tivemos  com  a  Oposição,  não

teríamos conseguido aprovar mais de 40 projetos importantes do interesse do Estado

de Minas Gerais. Se não fossem essas lideranças e esses Deputados aguerridos que
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aqui estão, não teríamos conseguido alcançar êxito em projetos da envergadura do

projeto de combate à fome e deste da comissão especial que busca uma solução

para a dívida pública do Estado de Minas Gerais, dívida essa que está levando mais

da metade do Orçamento.

Hoje o que se paga por essa dívida – três bilhões e meio por ano – é superior a

todo o Orçamento do Estado.

A Assembleia está mostrando seu valor para Minas Gerais, Deputado Doutor Viana,

por  meio  de  Deputados  trabalhadores.  Hoje  estamos  constatando,  por  essas

manifestações do Sindipúblicos, do Sindojus e do Sinjus, um reconhecimento que é

fundamental para todos nós porque nos estimula a prosseguirmos nessa trilha. O que

todos estamos buscando, Deputado Dalmo Ribeiro? Servir ao povo de Minas Gerais.

Servir  dignamente,  com  honradez,  com  trabalho  permanente,  embora  tenhamos

trilhado,  muitas  vezes,  caminhos  espinhosos  e  passado  por  estradas  com

pedregulhos  e  outros  fortes  obstáculos  que  encontramos  nessa caminhada.  Mas,

embora tenhamos trilhado esses caminhos espinhosos, nós aprendemos, Deputado

Doutor Viana, com a lição de La Fontaine: não há caminhos de flores que conduzem

à glória. Trilhamos pesados caminhos este ano, mas estamos chegando ao final com

essas faixas que reconhecem o nosso trabalho. Isso, para nós, é fundamental, para

que em 2012 tenhamos ainda mais força, mais união e mais diálogo para servir ao

nosso Estado, tão bem governado pelo Governador Antonio Anastasia, que honra as

tradições  de  Governadores  como  Aécio  Neves,  Tancredo  Neves,  Juscelino

Kubitschek, Mílton Campos e tantos outros que Minas Gerais teve.

Agradeço a paciência de V. Exa. ao nos ouvir,  mas quero agradecer também a

todos  os  companheiros  da  base  do  governo,  do  nosso  Bloco  Transparência  e

Resultado e a todos os colegas  desta  Casa por  tudo que desenvolvemos juntos,

plantando a semente que um dia há de frutificar. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte extremamente afetivo e efetivo de V.

Exa., Deputado Mourão. Com muita alegria, transfiro neste momento a palavra a essa

enciclopédia de conhecimentos, de vivência pública e de trabalho por Minas Gerais e

pelo  Brasil,  uma  vez  que  por  vários  mandatos,  assim  como  o  Deputado  Carlos

Mosconi,  ocupou  cadeira  no  Congresso  Nacional  como Deputado  Federal,  agora
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engrandecendo a nós todos e ao Parlamento mineiro: Romel Anízio, carinhosamente

chamado de “Romão” por todos nós, pela amizade que nos proporciona. A palavra é

de V. Exa.

O Deputado Romel Anízio (em aparte)* - Caríssimo colega Deputado Doutor Viana,

tão logo adentrei esta Casa, tive um mestre na convivência, no aprendizado e, acima

de tudo, no equilíbrio e na prudência. Esse mestre chama-se Doutor Viana.

Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  na  alegria  de  ter  estado  em  vários

Parlamentos, quero dizer que o parlamento é a casa do contraditório. Convivi com

vários  Presidentes  no  Congresso  Nacional:  Luís  Eduardo,  Michel  Temer  e  tantos

outros, mas posso dizer que não tive o privilégio de conviver com um Presidente com

tal  equilíbrio,  sensatez  e  disposição  de  servir  os  seus  colegas  Deputados  como

demonstra V. Exa. Quero deixar isso claro, caro Presidente Deputado Dinis Pinheiro.

Quero falar também da alegria de ter convivido com companheiros insignes, figuras

que  realmente  são  verdadeiras  enciclopédias,  o  nosso  grande  Líder,  Bonifácio

Mourão, é um deles.

Cumprimento todos os companheiros com quem tive o prazer de conviver e, em tão

pouco prazo, firmar amizade.

Cumprimento, em especial, Sr. Presidente, meu companheiro do Triângulo, Líder do

Governo  nesta  Casa,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro.  Muitos  até  o  criticam,

dizendo que ele é muito calmo, muito equilibrado, mas não existe ninguém melhor

que V. Exa., meu caro Deputado Luiz Humberto Carneiro, para comandar a Bancada,

para ser o grande Líder do Governo. Agradeço a deferência de ter sido relator da

LDO, quando pude acatar algumas emendas e realizar um trabalho que alcançou os

objetivos  desta  Casa  e  do  governo.  Desejo  a  cada  um  dos  companheiros,  dos

amigos, um feliz Natal, e um Ano-Novo repleto de alegrias. Que, juntos, possamos

voltar na próxima legislatura revigorados e, mais do que nunca, dispostos a servir a

Minas Gerais! Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Viana -  Sr.  Presidente,  para terminar agradeço o aparte do

querido Romel Anízio.  Desejo feliz Ano-Novo a todos e um Natal  com muita paz.

Estou certo de que, na terça-feira, teremos a reunião festiva de encerramento do ano

legislativo.  Juntos  estaremos  aqui  para  nos  abraçarmos  e  confraternizamos  na
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despedida. Foi um ano positivo e proveitoso. Cumprimos o nosso dever. Em 2012,

estaremos com mais ânimo e mais disposição para trabalhar em benefício do povo do

Estado, que nos confiou a representação no Parlamento mineiro. Obrigado a todos.

Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento  Interno,  prorroga esta  reunião  até  as  13h59min.  Com  a palavra,  para

discutir o projeto, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira* - Obrigado, Sr.  Presidente. Cumprimento V. Exa.,  as

Sras.  Deputadas,  os  Srs.  Deputados  e  todos  os  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia.  Parabenizei  os  relatores  do  PPAG  e  aproveito  para  parabenizar  o

Deputado Doutor Viana, que relatou todos os avanços, da mesma forma como o fez o

Deputado André Quintão, demonstrando tudo que conseguimos neste ano, atendendo

às comunidades mais carentes, com um trabalho incansável, a fim de acabar com a

fome e  com a  miséria  em nosso Estado.  Cada vez mais,  estamos valorizando e

dando  grande  esperança  ao  pessoal  valoroso,  trabalhador  e  honesto  do  nosso

querido Vale do Jequitinhonha, o “Vale da Esperança”.

Sr. Presidente, gostaria de pedir a atenção dos nobres pares. Como prometi ontem

aos  Deputados  e  às  Deputadas,  farei  hoje  um  pronunciamento  a  respeito  da

American Express.

Sr. Presidente, não quero usar esta tribuna para tratar de questão pessoal, mas,

como representante do povo do Estado de Minas Gerais, sirvo-me dela para alertar

os  consumidores,  a  fim  de  que  não  passem  por  constrangimentos  quando

contratarem ou aderirem a algum serviço bancário e de cartões de crédito.

Fiz referência aqui ao cartão American Express. Deputado Rogério Correia, durante

seis  anos,  fui  cliente  dessa  empresa.  Tive  o  dissabor  de  passar  por  um

constrangimento muito grande. Cabe a mim alertar os consumidores do Estado, para

que fiquem atentos, ao contratarem ou aderirem a algum serviço bancário.

Passei  por um constrangimento muito grande quando, ao fazer uma compra, fui

chamado pelo caixa, que me informou que o meu cartão não estava autorizado. Tive

de devolver tudo. Ao investigar a razão do bloqueio do cartão, fui informado de que

estava em débito.
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Durante  todo o  período de quase seis  anos,  jamais  deixei  de  cumprir  os  meus

compromissos  e  nunca  paguei  uma fatura  com  atraso.  Como  aquilo  me  causou

estranheza, passei a tomar as providências necessárias. Se isso não bastasse, até

no restaurante próximo à Assembleia  Legislativa,  quando liguei  para informar  que

estava quite com o cartão, disseram que tomariam providências. Quando fui pagar

novamente, o meu cartão estava bloqueado. Os dois cartões foram bloqueados.

Devido a esse constrangimento, resolvi ingressar na Justiça para corrigir isso, pois

recebi também uma carta, dizendo que meu nome iria para o Serasa e o SPC. O Juiz

determinou  que  o  meu  nome  não  fosse  incluído  no  cadastro  de  inadimplentes.

Esperei a consumação dessa minha impetração na Justiça.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, provei que não devia nada e resolvi pedir na Justiça

o pagamento por danos morais, pelo constrangimento que passei e por estar sendo

apenado por algo que não fiz. Com base no Código de Defesa do Consumidor, resolvi

ingressar na Justiça.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, não serei deselegante a ponto de declinar nomes,

mas  o  Juiz,  em  seu  despacho,  disse  que  alguns  aborrecimentos  e  transtornos

decorrentes de contratos consumeristas são fatos normais da vida cotidiana de um

país capitalista.

Eu  provei  que  não  devia  nada  e,  inconformado  com  essa  decisão,  resolvi

apresentar recurso à turma recursal dos juizados especiais do Estado, comprovando

que  estava  em  dia,  que  não  devia  nada.  Eu  fui  constrangido,  tive  de  deixar  as

mercadorias, tive de solicitar a um amigo que pagasse a conta para mim. Tenho todos

os comprovantes de que nunca deixei de arcar com meus compromissos. Respeito a

decisão da Justiça, mas não concordo com ela, porque não devia nem devo nada.

Portanto, a empresa American Express ganhou o recurso porque a Justiça disse que,

por  ser um país capitalista,  esses fatos são costumeiros. Então, resolvi  alertar  os

consumidores do Estado para que fiquem atentos à bandeira American Express, que

manda o nome do usuário para o SPC, para o Serasa, que bloqueia cartões, sem

avisar. Se o cidadão ingressar na Justiça, certamente irá perder, porque “isso é um

fato costumeiro e esses aborrecimentos são fatos normais da vida cotidiana de um

país capitalista”.
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Como disse, não vou dar nomes porque seria deselegante da minha parte, mas

externo minha indignação. Vou cumprir a decisão da Justiça, mas a minha indignação

é que ela não foi feita. Estive conversando com vários Deputados que possuem esse

cartão, mas que não vão mais usá-lo. Durante todo o ano de 2012, estarei alertando a

todos sobre esse problema, que tanto afeta os consumidores.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* -  Muito obrigado,  Deputado Célio

Moreira.  Pude  observar,  desde  a  tarde  de  ontem,  em  seus  reiterados

pronunciamentos, sua preocupação e indignação contra uma decisão judicial. Desta

vez, V. Exa. foi envolvido diretamente na questão. Apesar de ter sido brilhantemente

defendido  por  advogados  especializados  nessa  área,  não  lhe  assistiu  o  direito

reclamado na sua postulação. Devo dizer  a V.  Exa.  que esses são os chamados

contratos leoninos, aqueles contratos que a contratada apresenta ao contratante, com

letras minúsculas, muitas vezes nas entrelinhas, causando essa problemática que V.

Exa.  está  enfrentando  na  Justiça,  precisando  levar  às  barras  do  Tribunal,  para

garantir o seu direito líquido e certo.

Quando à vida, à lisura de V. Exa., ela é irretocável. Logicamente, mesmo sendo

parlamentar, V. Exa. tem o seu histórico como via de petição inicial, é um cliente da

contratada  há  longos  anos,  sempre  participou  ativamente  com  honestidade  e,

principalmente, com pontualidade, dessa transação comercial que V. Exa. celebrou

com a contratada. Mas essa indignação, tenho certeza, é com a decisão judicial.

Conversamos sobre a possibilidade de interpor outro recurso, importante para que a

decisão não permaneça. Somente quem sentenciou é conhecedor do processo, das

testemunhas,  mas  V.  Exa.  também  está  preparado  para,  em  outra  decisão,  que

acontecerá, com certeza, reaver o seu direito líquido e certo. Sou solidário com a sua

colocação.  Conheci  o  conteúdo  da  sua  petição  inicial,  que  estava  muito  bem

fundamentada e documentada. Lamenta-se muito, como V. Exa. manifesta, o fato de

receber a injustiça, e não a tutela que V. Exa. havia pedido, até pelo contrário, houve

um  reconhecimento  não  do  direito,  mas  da  litigância  a  que  V.  Exa.  ainda  está

condenado. Quero associar-me e dizer que são decisões judiciais, que, muitas vezes,

são discutíveis,  precisam ser rebatidas.  Então,  quero  aprofundar-me juridicamente
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nesse assunto e dizer que não se deve permanecer somente nessa instância. Vamos

buscar,  com  certeza,  uma  nova  definição  no  quadro  jurídico,  porque  V.  Exa.  é

merecedor.

Gostaria também Deputado Célio Moreira, nos últimos minutos desta tarde, em que

vamos votar o Orçamento e o PPAG, de destacar a sua presença e a participação

neste Parlamento.  V. Exa.,  como Presidente da Comissão de Meio Ambiente, tem

prestado os  mais  relevantes  serviços ao  povo mineiro.  Destaco também o nosso

reconhecimento  a  V.  Exa.,  quando  estivemos  no  Município  de  Caldas. Na

oportunidade, V. Exa. nos deu uma contribuição muito forte, vigorosa, discutindo as

questões maiores, como a saúde pública da região. Tenho certeza absoluta de que

não somente nessa audiência, mas também em todas as outras, V. Exa. tem tido

muito reconhecimento. Deste parlamentar, V. Exa. tem a gratidão e admiração.

Nesses  instantes,  aproveito  para  homenagear  todos  os  parlamentares,  todos

aqueles que estão conosco nesta tarde, e manifestar a nossa satisfação em estar

mais uma vez com todos vocês. Dirijo-me ao nosso Presidente Dinis Pinheiro, ao

nosso Líder,  Deputado Luiz Humberto Carneiro, a todos os nossos parlamentares,

aos  nossos  assessores  de  Plenário,  desejando-lhes  um  feliz  Natal,  repleto  de

realizações e de felicidades. Parabéns, Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira* - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Agradeço o

aparte de V. Exa., que, como disse, é um jurista conceituado, conhecedor, homem

honrado. Sabendo da experiência de V. Exa., procurei suas orientações.

Na verdade, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, eu não iria recorrer dessa decisão, mas

tive a oportunidade de consultar  um grande advogado e parlamentar desta Casa,

conhecedor  dos  direitos  do  consumidor,  o  nosso  competente  Deputado  Délio

Malheiros, que, na época, recomendou que recorresse, porque seria tranquilo. Para

surpresa do Deputado Délio Malheiros, vimos o desfecho e a causa sendo ganha, ou

seja, estou errado, a American Express está certa, embora eu não estivesse devendo

nada, sempre paguei, como disse, honradamente, todos os meus compromissos.

Tenho conhecimento de que a minha fatura vence no dia tal. Como não a recebi,

tentei conseguir a segunda via por meio eletrônico, mas isso não foi possível. Liguei

para  a  empresa.  Recomendaram-me  que  fizesse  uma  TED.  Depois  que  fiz  o
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pagamento por meio da TED, disseram-me que eu não poderia ter feito isso. Ocorreu

aquilo que V. Exa. disse, ou seja, contratos com letras miúdas, pequenas. Acreditei na

boa-fé da empresa, acreditei que ela ia prezar pelos seus clientes.

Então, agradeço a V. Exa. o aparte e compreensão. Gostaria também de conceder

aparte,  com  muita  honra,  ao  meu  amigo  Deputado  Gustavo  Corrêa,  advogado,

homem do direito, conhecedor desta causa.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Deputado  Célio  Moreira,  tenho

acompanhado  essa  luta  incansável  de  V.  Exa.  nesses  últimos  dias  acerca  do

problema  que  ocorreu  com  seu  cartão  American  Express.  Não  quero  cometer

nenhuma injustiça com essa empresa internacional que é o cartão American Express,

que fincou o seu pé aqui, inclusive nas nossas Minas Gerais, haja vista que o “call

center” dessa empresa é na cidade de Uberlândia, do nosso Líder, Deputado Luiz

Humberto Carneiro. Ela tem gerado muitos empregos para o Estado. Lá, se não me

engano, são mais ou menos 600 a 700 pessoas trabalhando diuturnamente.

Mas eu estava muito preocupado com o problema que ocorreu com V. Exa. Discuti

com alguns colegas que também têm o cartão American Express. Não me leve a mal,

mas chegamos à conclusão de que o problema ocorreu especificamente com V. Exa.

O Deputado Célio Moreira* - V. Exa. fique à vontade, Deputado. Eu disse que não

queria levar para a questão pessoal, mas gostaria de alertar os consumidores.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Sou cliente há mais de 10 anos, e esse

caso me surpreendeu porque, por incrível que pareça, a minha fatura vence no dia 24

e ontem já chegou. O valor, com certeza, do meu consumo não é tão alto como o de

V. Exa., até porque V. Exa. possui um bolso mais apurado do que o meu.

Mas  quero  solidarizar-me com  V.  Exa.  Estaremos  juntos.  Iria  sugerir  a  V.  Exa.

procurar o Procon desta Casa, que poderia ajudá-lo, mas V. Exa., aliás, já procurou

um  especialista,  que  é  um  grande  colega  nosso,  o  Deputado  Délio  Malheiros,

especialista no direito e na defesa do consumidor. Tenho certeza de que ele fará, que

é uma praxe no seu trabalho, uma bela defesa, será um belo recurso. E esperamos

que ele seja vitorioso. Conheço bem V. Exa., sei da sua seriedade e honestidade.

Faço a sua defesa, pois imagino o constrangimento que foi para V. Exa., sentado

num restaurante com seus amigos. Deve ter sido alvo de chacota. Poderiam dizer
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que  o  Deputado  Célio  Moreira  não  tem  dinheiro,  não  pagou  o  cartão,  que  está

devendo.  Por esse lado,  faço a defesa de V.  Exa.,  conte  com meu apoio.  Tenho

certeza de que terá o apoio de outros tantos Deputados. Esperamos que o Deputado

Délio Malheiros consiga convencer, mais do que isso, mostrar aos magistrados, até

porque ele tem a “expertise”, volto a dizer, sobretudo nessa área do consumidor, para

que  V.  Exa.  não seja  prejudicado;  mais  do  que isso:  que  a  sua  honra  não  seja

colocada em dúvida, como pode ter ocorrido.

Faço aqui e digo sempre com a maior tranquilidade, talvez V. Exa. fosse acomodar-

se e não fosse recorrer. Acho que todos nós, quando nos sentimos injustiçados com

alguma  coisa,  devemos  buscar  os  mecanismos  legais  para  que  nossos  direitos

prevaleçam. Então, tenho certeza de que V. Exa. nessa luta obterá êxito. Admiro-o.

Prova disso é que V. Exa. está nessa luta incansável. É sinal de que realmente esse

problema o incomodou sobremaneira.

Já encerrando o meu aparte, parabenizo o Deputado Dinis Pinheiro, que tão bem

conduziu os trabalhos no ano de 2011; desejo a todos um feliz Natal, um ano novo

com muitas alegrias. Que em 2012 todos estejamos aqui juntos, fazendo com que o

Parlamento  mineiro  seja  cada  vez  melhor.  Parabéns,  Deputado  Dinis  Pinheiro.

Parabéns, Deputado Célio Moreira, por sua luta, por seu trabalho, mais do que isso,

pelas aulas que V.  Exa. me deu na Comissão de Meio Ambiente este ano. Muito

obrigado. É um prazer estar ao seu lado.

Agradeço a V. Exa., Deputado Gustavo Corrêa. Logicamente, existem as exceções.

V. Exa. sabe muito bem da minha vida. Digo que sou um Deputado “zé povinho”. As

minhas  faturas são simples.  Não falo  isso pelo  valor,  mas,  sim,  pela  moral,  pelo

constrangimento  e  pelo  direito.  Como  membro  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor  e  do  Contribuinte,  sempre  recebemos  esse  tipo  de  denúncia,  e

infelizmente tive esse dessabor e aborrecimento. As minhas faturas são simples.

Queria dizer também a V. Exa. que tive essa preocupação. Não quero, de forma

alguma, ficar denegrindo a imagem da empresa, mas vários companheiros aqui me

disseram  que  nunca  tiveram  problema algum  com  seus  cartões.  Estou  querendo

apenas tentar alertar todos os consumidores contra esse dissabor e constrangimento.

A empresa tem que preservar seu nome e a qualidade do serviço prestado. Deputado
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Gustavo Corrêa, não cabe mais. Como V. Exa. disse, o Deputado Deputado Délio

Malheiros já fez o recurso e perdeu. Estou errado, o Deputado está errado. Ele já

perdeu, fez o recurso e perdeu também. Estou levando ao conhecimento de V. Exa. o

absurdo  que  aconteceu.  Quero,  portanto,  fazer  esse  alerta.  O  cartão  American

Express não foi correto com esse cliente. Concedo aparte à nobre Deputada Liza

Prado.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Quero aqui agradecer e ser solidária com o

Deputado. Deputado Célio Moreira, o senhor está passando agora por uma situação

por que milhares de pessoas do País passam todos os dias. E o problema é o olhar

dos  operadores  do  Direito.  Não  posso  generalizar,  mas,  apesar  de  o  Código  de

Defesa do Consumidor ser uma lei que vingou, infelizmente muitos magistrados não o

entendem como um microssistema e um direito fundamental determinado por nossa

Constituição Federal.  O consumidor,  portanto,  não pode abrir  mão de seu direito.

Deputado Célio Moreira, sua colocação, neste momento, tem que ser parabenizada e

incentivada, pois,  na verdade, todos os cartões, do Brasil  inteiro, e não apenas o

American Express, desrespeitam o consumidor.

O Deputado Célio Moreira* - Alguns têm venda casada, o que é proibido.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Eles não respeitam, não dão o contrato como

deveriam. Infelizmente, no Brasil, os tribunais têm entendido pela inaplicabilidade da

lei da usura, pois deveria ser apenas 1% de juros.

O Deputado Célio Moreira* - São juros de 12% a 15%.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - São juros exorbitantes, que entendo como

um assalto,  um desrespeito. E o consumidor sempre cai em situação de chacota,

pois,  na  verdade,  não  temos  magistrados,  seja  em  decisão  singular,  seja  nos

tribunais,  preparados.  Eles  estão  completamente  despreparados  para  esse  novo

direito. No mundo globalizado, o consumidor é a parte mais fraca, vulnerável. Ele não

tem contrato, que, muitas vezes, é enviado pelo correio. Outras vezes, ele é enviado

até sem a pessoa solicitar, o que é uma cláusula abusiva de acordo com o Código de

Defesa do Consumidor. Muitas vezes, a pessoa procura os Procons, que não fazem a

defesa como deveriam, pois existem pouquíssimas unidades no Estado. Represento

esta  Casa  no  Conselho  do  Fundo  Gestor  do  Consumidor,  juntamente  com  o
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Deputado  Délio  Malheiros,  e  lá  estamos  discutindo  que,  a  partir  deste  ano,  os

Promotores deverão intensificar sua cobrança, pois os Municípios devem ter Procons,

o  que é  um direito  fundamental,  estabelecido  pela  Constituição.  Agora,  é  preciso

preparar as pessoas para atender, quando apresentarem uma demanda contra um

determinado  banco,  pois  eles  têm  advogados  muito  bem preparados  e,  como os

Juízes não entendem a questão específica do Código de Defesa do Consumidor e

não têm olhar para esse novo direito, acontecem injustiças como a que aconteceu

com o senhor. O senhor tem realmente que fazer uma campanha e participar conosco

para podermos combater constantemente os abusos. Os “call  centers” têm gerado

muito emprego e são importantes para o nosso povo, mas está passando da hora de

tomarmos uma posição. Além dos cartões, os bancos em geral e os planos de saúde

estão desrespeitando esse consumidor. Existe uma legislação, mas temos pessoas

despreparadas para tomar as decisões. Existe uma lei, mas sua aplicabilidade não

está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Tenha em mim uma

lutadora para que, ao seu lado, possamos denunciar os abusos. Percebemos que, até

entre nós, o senhor sofre um preconceito. Essa chacota, esse desrespeito faz com

que a pessoa se sinta descriminada e moralmente atingida. Esse constrangimento

tem que ter uma punição para que esses fornecedores aprendam a respeitar. Se não

aprenderem de uma forma, podem aprender com o boicote. Se o senhor falar todos

os dias do cartão, com certeza haverá um resultado,  eles terão que se retratar e

conversar com o senhor.

O Deputado Célio Moreira* - Muito obrigado, Deputada Liza Prado. Assim como foi

dito  pelo  Deputado  Gustavo  e  por  V.  Exa.,  os  “call  centers”  têm  gerado  muitos

empregos, mas nos Procons o índice de reclamações é altíssimo. Mas eu gostaria de

dizer que, apesar de estar triste com essa decisão, meu coração, Presidente Dinis

Pinheiro, Secretário Dilzon Melo, Deputados e Deputadas, está alegre. Confesso aos

senhores que estou orgulhoso porque no dia 14 meu filho, o Felipe Lelis  Moreira,

colou grau. Formou em Direito e já fez a prova da OAB, obtendo grande sucesso.

Quero deixar  um beijo e um abraço para o meu querido filho Felipe,  aguardando

ansiosamente a conclusão dos cursos do Mateus e do Flávio. Deputado Antônio Júlio,

mesmo com uma decisão que me frustrou, tenho a alegria e o orgulho da colação de
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grau do meu filho,  bacharel  em direito  e  pelo  sucesso na prova da OAB. Muitos

acham que já terminou, mas este é o início de uma grande jornada. Desejo sucesso

ao Felipe. Pode contar com o meu apoio sempre. Desejo que ele seja um profissional

digno e honesto, que cumpra realmente o direito e faça sempre justiça. Deixo aqui

meu abraço.

Na oportunidade gostaria de deixar a todos um feliz Natal. Natal não é apenas dar

presente, comer e beber. No Natal comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, que

veio trazer paz, harmonia e vida. Esperamos que o espírito de Natal realmente possa

tomar conta do nosso coração. Desejo a todos, aos colaboradores, funcionários e

servidores  desta  Casa,  em  especial  do  nosso  gabinete,  aos  assessores,  aos

consultores  das  comissões,  especialmente  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  e  aos  nossos  telespectadores,  um feliz  Natal  e  que esta  Casa seja

sempre de justiça e de paz. Quero aqui registrar e parabenizar o Prefeito de Corinto,

Niltinho Ferreira. Tivemos a boa notícia, Deputado Duarte Bechir, de que Corinto tem

um hospital.  Tivemos uma audiência pública na cidade para debater a respeito da

recuperação e da revitalização da Santa Casa de Corinto, quando contamos com a

presença  do  Governador  e  do  nosso  Vice-Governador.  Anteontem  foi  assinado

convênio para a liberação de recurso para a revitalização da Santa Casa. Hoje várias

cidades serão contempladas com esse recurso. Desejo a todos um feliz Natal. Mais

uma vez, muito obrigado pela paciência dos senhores e das senhoras.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

emendas  e  as  subemendas  com  parecer  pela  aprovação.  As  Deputadas  e  os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Com a aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 42, 110, 113, 120, 121, 140,

144, 153, 162, 178, 182, 187, 193, 194, 200, 201, 203, 204, 211, 223, 228 e 231,

ficam prejudicadas as Emendas nºs 42, 110, 113, 120, 121, 140, 144, 153, 162, 178,

182, 187, 193, 194, 200, 201, 203, 204, 211, 223, 228 e 231. Com a aprovação da

Emenda nº 166, fica prejudicada a Emenda nº 3. Com a aprovação da Emenda nº

230, ficam prejudicadas as Emendas nºs 4 e 5. Com a aprovação da Emenda nº 170,
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fica  prejudicada  a  Emenda  nº  8.  Com  a  aprovação  da  Emenda  nº  184,  ficam

prejudicadas as Emendas nºs 20 e 116. Com a aprovação da Emenda nº 169, fica

prejudicada a Emenda nº 22. Com a aprovação das Emendas nºs 198 e 215, fica

prejudicada a Emenda nº 25. Com a aprovação das Emendas nºs 228 e 229, fica

prejudicada a Emenda nº 34. Com a aprovação da Emenda nº 239, fica prejudicada a

Emenda nº 39. Com a aprovação das Emendas nºs 207 e 208, fica prejudicada a

Emenda  nº  41.  Com  a  aprovação  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  223,  fica

prejudicada  a  Emenda  nº  44.  Com  a  aprovação  da  Emenda  nº  112,  ficam

prejudicadas as Emendas nºs 108, 109 e 111. Com a aprovação da Subemenda nº 1

à Emenda nº 113, fica prejudicada a Emenda nº 118. Com a aprovação da Emenda nº

164,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  123,  124  e  143.  Com  a  aprovação  da

Emenda nº 213, ficam prejudicadas as Emendas nºs 129, 131, 133 e 139. Com a

aprovação da Emenda nº 212, fica prejudicada a Emenda nº 134. Com a aprovação

das Emendas nºs 209 e 210, ficam prejudicadas as Emendas nºs 135 e 136. Em

votação, as Emendas n°s 6, 7, 9 a 19, 21, 23, 24, 2 6 a 33, 35 a 38, 40, 43, 45, 46, 48

a 107, 114, 115, 117, 119, 122, 125 a 128, 130, 132, 137, 138, 141, 142 e 145 a 150.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Rejeitadas.  Está,  portanto, aprovado,  em turno único, o Projeto de Lei nº

2.520/2011 com as Emendas nºs 1, 2, 47, 112, 151, 152, 154 a 161, 163 a 177, 179 a

181, 183 a 186, 188 a 192, 195 a 199, 202, 205 a 210, 212 a 222, 224 a 227, 229,

230 e 232 a 335 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 42, 110, 113, 120, 121, 140,

144, 153, 162, 178, 182, 187, 193, 194, 200, 201, 203, 204, 211, 223, 228 e 231. À

Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  2.521/2011,  do Governador  do

Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de

Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo

Estado para o exercício de 2012. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação com as Emendas nºs 1 a 19, 21 a 23, 47 a 52, 57 a 65, 69, 70, 73 a 77, 83

a 96, 99 a 130, 137 a 177, 180 a 184, 203 a 211, 214 a 216, 218, 221, 225, 227 a 265,

269 a 290, 292 a 295, 297 a 309, 364 a 373, 377, 382, 383, 388 a 391, 393 a 396,

399 a 414, 417 a 420, 443 a 472, 474, 476, 478, 480 a 483, 485 a 489, 491 a 497,
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apresentadas  por  parlamentares;  com  as  Emendas  nºs  514  a  533,  535  a  537,

apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas nºs 415 e

416,  apresentadas  pela  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia;  com  as

Emendas nºs 538 a 613 e a Subemenda nº 1 às Emendas nºs 30, 132, 136, 185, 291

que apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 24 a 29, 31 a 46, 53 a 56, 66 a 68,

71, 72, 78 a 82, 97, 98, 131, 133 a 135, 178, 179, 186 a 202, 212, 213, 217, 219, 220,

222 a 224, 226, 266 a 268, 296, 310 a 363, 374 a 376, 378 a 381, 384 a 387, 392,

397, 398, 421 a 442, 473, 475, 477, 479, 484, 490, 498 a 513 e 534. A Emenda nº 20

foi  retirada  pelo  autor.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Faço esta discussão até

porque o Projeto  de Lei  nº  2.521,  que estima as receitas  e fixa  as  despesas do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e o orçamento de investimento das

empresas controladas pelo Estado é uma peça muito importante. É uma oportunidade

que  todos  nós,  Deputados,  temos  de  fazer  um  balanço  das  nossas  atividades.

Agradeço aos meus liderados, nossos Deputados do PDT, aos Deputados Gustavo

Perrella, Tenente Lúcio, Luiz Carlos Miranda e Alencar da Silveira Jr. Agradeço aos

nossos companheiros de bancada pela condição de Líder do PDT nesta Casa. Quero

dizer da nossa satisfação porque o PDT se manteve presente em todas as votações,

dando uma grande contribuição a esta Assembleia. Obviamente não poderia deixar

de  destacar  o  conjunto  de  todos  os  Deputados,  o  trabalho  sério  e  profícuo  nas

comissões.  Em  alguns  momentos  encontramo-nos  em  situações  divergentes  nas

opiniões  e  ideias,  defendendo a nossa tese,  seja na Comissão de Constituição e

Justiça, com o meu companheiro Sebastião Costa, até porque esse é nosso papel o

contraditório. E o Deputado Sebastião Costa sabe exatamente o que é o contraditório

porque é também um grande operador do direito e das lidas judiciais, entendendo ser

necessário para lapidar as ideias e as propostas. Sei que o ilustre Deputado tem por

mim muito  respeito,  assim  como tenho por  ele.  Aos  demais  Deputados,  em  que,

algum momento, nos colocamos em pontos divergentes, em determinada proposta,

emenda ou projeto, meus cumprimentos. No cômputo geral, Sr. Presidente, orgulha-
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me muito esta Casa porque aqui houve um balanço extremamente positivo no ano de

2011.  Aprovamos  matérias  importantíssimas,  inclusive  a  emenda  à  Constituição

referente à ficha limpa, que teve como primeiro signatário o Deputado Alencar da

Silveira  Jr.  Foi  um projeto  copiado por  diversas Câmaras Municipais  e por  várias

Assembleias do Brasil. E é óbvio que nós votamos aqui matérias importantíssimas

neste ano. Deputado Sebastião Costa, para nossa grande surpresa, V. Exa. foi relator

da PEC nº 23 - eu já recebi o recado e estarei aguardando o momento adequado,

tenho extrema confiança em V. Exa. e no Presidente da Comissão, Deputado Zé Maia

-, tivemos hoje uma notícia muito importante publicada no “Diário do Legislativo”, a

Lei Complementar nº 120, que trata do Projeto de Lei Complementar nº 8, em que

parte da PEC 23 foi contemplada com uma emenda de minha autoria, acatada pelo

ilustre relator,  Deputado Romel Anízio, com a chancela dos demais Deputados da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.  Quero,  Deputado Sebastião

Costa, dizer da minha alegria, porque o Governador sancionou a matéria. Ou seja,

fizemos a primeira abertura do lado de lá,  e hoje a Lei  Complementar  nº  120 foi

publicada no “Diário Oficial” do Estado. Para a grata surpresa de toda a sociedade

mineira, o art. 114-A diz o seguinte: “Art. 114-A - O Tribunal de Contas publicará em

seu Diário Oficial Eletrônico: I - as decisões e deliberações das inspeções e auditorias

realizadas; II  -  mensalmente,  o resumo pormenorizado da folha de pagamento do

pessoal e a contribuição do Estado para despesas com pessoal, especificando-se as

parcelas correspondentes a servidores ativos, inativos e pensionistas, e os valores

retidos a título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer  natureza e de

contribuições previdenciárias; III - anualmente, relatório pormenorizado das despesas

mensais  realizadas  pelo  Tribunal  na  área  de  comunicação,  especialmente  em

propaganda e publicidade; IV - no primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto,

os quantitativos do quadro de pessoal relativo ao último dia do semestre civil anterior,

distribuídos  por  padrão na  carreira,  com  a  indicação do número  de nomeados  e

exonerados no mesmo período”.

Portanto, Deputado Sebastião Costa, nós, que já fazemos isso no Legislativo, nós,

que já publicamos o salário do Deputado - está na internet -, o auxílio-moradia e toda

a verba indenizatória, queremos que façam o mesmo o Poder Judiciário, o Ministério
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Público e o Tribunal de Contas. Queremos que os outros órgãos e Poderes tenham a

mesma  transparência  que  a  Assembleia  tem  hoje  para  com  a  sociedade.  Se  a

sociedade quer saber quanto ganha um Deputado Estadual, ela entra na página da

internet; se ela quer saber como são gastos os R$20.000,00 de verba indenizatória

por cada Deputado, ela entra no “site”, na internet, para saber. Mas não sabemos

ainda, ilustres Deputados, quanto gastam o Promotor e o Procurador com diárias; não

sabemos qual  é o salário  do Procurador  e do Promotor  de Justiça.  Também não

sabemos qual é o salário de um Desembargador e de um Juiz e quanto eles gastam

de verba indenizatória com diárias; não sabemos quanto ganha um Conselheiro do

Tribunal  de  Contas  nem  quanto  gastam  com  suas  diárias.  Já  recebemos  aqui  a

informação de que o mês de fevereiro será um mês preocupante para a nossa Casa,

porque a PEC 23, assinada por 76 Deputados, por si só deixa de pertencer a um

Deputado e torna-se a PEC do parlamento, a PEC da transparência. Então, ilustre

Deputado  Sebastião  Costa,  quero  dizer  da  minha  satisfação  com  o  Governador

Anastasia porque já sancionou para o Tribunal de Contas o que está contido na PEC

23, que é a PEC do Legislativo. Tenho certeza de que, no início do ano que vem,

teremos  uma  tramitação  e  o  relator  terá  condições  de  se  sentar  com  nossa

competente consultoria para produzir os ajustes, as emendas e talvez, quem sabe,

um belo substitutivo, com tempo, com cautela. Teremos a efetividade do cumprimento

de uma proposta de emenda à Constituição que abrangerá os Poderes e órgãos da

administração  direta  e  indireta,  englobando  as  fundações  e  autarquias  públicas.

Portanto,  quero dizer  da minha alegria pela sanção.  Esse é o primeiro motivo de

orgulho ao encerrarmos o ano de 2011.

O  segundo  se  refere  à  iniciativa  da  minha  ilustre  colega  Deputada  Ana  Maria

Resende. Logo pela manhã, tivemos a oportunidade de estar com o Desembargador

Herbert Carneiro e com o Dr. Joaquim Herculano, 1º Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça, que, pelo que tudo indica, será o próximo Presidente do Tribunal de Justiça.

Fomos  entregar-lhes  o  Projeto  de  Lei  nº  1.364/2011  -  já  há  o  compromisso  do

Governador  Anastasia  de  sancionar  -,  que  será  a  “Lei  Antiálcool”,  que  amplia  a

proteção aos menores que hoje têm frequentado as casas noturnas, as danceterias,

as boates e diversos outros estabelecimentos, sem a mínima responsabilidade do
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proprietário.  Na pessoa de nosso Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro,  temos um

canal direto com o Governador, para que ele possa sancionar a proposição de lei em

ato solene, na presença da Juíza Valéria Rodrigues, da Infância e da Juventude e de

representantes  do  Tribunal  de  Justiça,  do  Ministério  Público  da  Infância  e  da

Juventude,  da  Defensoria  Pública  e  da  Assembleia  de  Minas,  para  que  haja  no

Estado de Minas Gerais uma lei antiálcool que aumente a proteção a menores. A Lei

nº 8.069, de 1990, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê como

crime a venda de bebida alcoólica para menor, mas, na prática, é muito difícil efetuar

o flagrante. Além disso, ao projeto de lei, que é de iniciativa da Deputada Ana Maria

Resende,  foi  apresentado  substitutivo  de  autoria  deste  Deputado,  o  qual,  com  a

devida aquiescência da Deputada e dos ilustres relatores nas comissões, tornou-se a

proposição  final.  Ele  prevê  multa  pecuniária,  que  dependendo  do  tamanho  do

estabelecimento e do seu enquadramento na questão fiscal, pode variar de R$218,00

a R$3.271,00. Além dessa multa, prevê a interdição do estabelecimento.

Quero dizer da minha alegria porque vamos ampliar a proteção ao adolescente,

fazendo  com  que  o  proprietário  do  estabelecimento  comercial,  da  boate,  da

danceteria, etc. passe a ter a preocupação de cuidar para que menores não adentrem

o estabelecimento nem venham a consumir bebida alcoólica, porque o simples fato

de um menor ser surpreendido com copo de bebida no interior do estabelecimento já

será motivo para a aplicação da multa, que, aliás, é pesada. No caso de reincidência,

a multa será aplicada de forma concomitante com a interdição do estabelecimento,

que poderá ser de 2 a 30 dias. Isso é importante. Hoje, posso dizer isso com mais

tranquilidade, porque estávamos monitorando uma tal Boate Major Loc, o Chalezinho,

e as  boates Na Sala e Swinguers,  de Belo Horizonte,  especialmente situadas na

região Centro-Sul da Capital mineira, nas quais os proprietários vêm permitindo o

ingresso de adolescentes de 14, 15, 16 e 17 anos, que estão bebendo livremente

nesses locais. Esses proprietários podem colocar as barbas de molho, porque, além

da multa pesada, haverá a interdição. E a Juíza da Infância e da Juventude de Belo

Horizonte,  Dra.  Valéria  Rodrigues me disse:  “Deputado,  só estamos esperando  a

sanção dessa lei, porque teremos um instrumento muito mais eficaz”.

Nesta  manhã,  Deputada  Ana  Maria  Resende,  estive  com  o  Desembargador
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Joaquim Herculano,  1º  Vice-Presidente,  acompanhado do Desembargador  Herbert

Carneiro, que se comprometeu a divulgar amplamente, entre os Juízes das Comarcas

do Estado de Minas Gerais, a proposição de lei, de iniciativa de V. Exa., que recebeu

a singela contribuição do substitutivo deste Deputado.

No início do próximo ano, por volta de março ou abril, a Escola Judicial reunirá os

Juízes de todas as comarcas, e essa lei receberá atenção especial, com vistas a que

os Juízes do interior possam fazê-la cumprir com a energia necessária para coibir o

abuso na venda, na distribuição gratuita e no consumo de álcool por adolescentes.

Este é um compromisso do Tribunal de Justiça com este Deputado, com V. Exa.,

com esta Casa, a partir de março, quando reunirá todas as comarcas. Obviamente,

ficou acertado um convite a V. Exa., que também será feito a este Deputado, para

participarmos  desse  encontro  na  Escola  Judicial.  O  Governador  se  comprometeu

conosco a sancionar a proposição de lei,  na presença do Judiciário,  do Ministério

Público e da Defensoria Pública.

Deputada Ana Maria Resende, podemos entrar em recesso muito tranquilamente,

porque estamos dando uma contribuição valiosa para os pais e as mães de nosso

Estado.

Hoje os adolescentes utilizam do subterfúgio de pegar a carteira de identidade da

irmã mais velha, da prima ou da amiga – o mesmo ocorre com os rapazes – e entram

nas  boates.  Isso  é  facilmente  percebido  pelo  proprietário  e  pela  segurança  do

estabelecimento, que não se incomodam, porque querem apenas lucrar. E a dor de

cabeça ronda as casas e as famílias de Minas Gerais. Então, não é uma solução, não

é algo milagroso, mas é mais um instrumento para tranquilizar nossas famílias.

Concedo um aparte à minha querida Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,

membro superatuante na Comissão de Segurança Pública, que nesta Casa tão bem

representa a Polícia Militar, quero parabenizar a Deputada Ana Maria Resende, minha

amiga, assim como a V. Exa., por essa iniciativa.

Estava lembrando aqui como os adolescentes tem sofrido e praticado violência, e

uma das razões é exatamente o uso de álcool, que também é porta de entrada para

as drogas ilícitas.
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Transformando-se em lei,  esse projeto  é um instrumento muito importante,  pelo

menos para diminuir – e muito – a situação de violência que vivemos.

Sugiro  que  também  a  TV  Assembleia  faça  uma  ampla  divulgação  dessa  nova

legislação.  Esse  seria  o  primeiro  passo.  Temos  de mudar  a  cultura  da  violência.

Chega de mortes, de homicídios de jovens e de adolescentes, no Estado e no País.

Para isso, temos de unir esforços. Quero parabenizá-lo. Conte conosco. Sua atuação

continuada em nossa Comissão tem nos possibilitado a oportunidade de contribuir

muito  para  uma sociedade mais  justa.  A segurança pública  precisa  de  repressão

qualificada, mas, mais do que isso, é fundamental a prevenção. E esse projeto vai

levar  à  prevenção,  vai  evitar  que  adolescentes  façam uso de bebida  alcoólica  e

sofram as consequências da bebida. Então, parabenizo-o, assim como à Deputada

Ana Maria Resende.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Para V. Exa. ter noção de como ficou o texto do

projeto a ser sancionado pelo Governador, que é um homem de bem, uma pessoa

séria:  o  “Art.  1º  -  O  estabelecimento  comercial  que  vender,  fornecer,  ainda  que

gratuitamente, entregar ou permitir o consumo de bebida alcoólica a menores de 18

anos de idade, ficará sujeito  às penalidades previstas nesta lei,  sem prejuízo das

demais sanções estabelecidas na legislação em vigor.” V. Exa. vai entender agora,

porque cheguei a ele: “Art. 2º - É obrigatória a fixação, nos estabelecimentos onde há

venda, fornecimento, ainda que gratuito, a entrega ou consumo de bebida alcoólica,

de aviso com os seguintes dizeres: “São proibidos a venda, o fornecimento, ainda que

gratuito, a entrega e a permissão do consumo de bebida alcoólica a menores de 18

anos  de  idade,  Lei  Federal  nº  8.069,  de  13/7/90,  e  lei  estadual  ...”,  que  será

sancionada pelo Governador.

Nós mesmos teremos a oportunidade, como pessoas públicas e como cidadãos, de

fiscalizar o cumprimento da existência desses cartazes, que são o primeiro alerta.

Qualquer  restaurante,  barzinho,  boate  ou  danceteria  terão  de  afixar  um  cartaz

desses. O comerciante não poderá dizer que ninguém o avisou. A Assembleia pode

dar essa enorme contribuição.

A contribuição desta lei  vai muito além disso. Hoje, a Dra. Valéria Rodrigues me

disse que nas “blitze” realizadas pela Polícia Militar para fiscalizar o cumprimento da
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Lei  Antiálcool,  constata-se grande número de menores ao volante e embriagados.

Imaginem  como  o  pai  fica  em  casa.  Imaginem  como  a  família  fica  em  casa.  A

Assembleia está dando essa contribuição a todos.

Adentrando  no  campo  da  segurança  pública,  quem  começa  a  ingerir  bebida

alcoólica na adolescência, se não for uma pessoa equilibrada, e o adolescente, pela

própria idade, é mais vulnerável, tem tendência a ser mais receptivo a outras drogas,

e dá o segundo passo. Essa lei tem também esse objetivo.

Para finalizar esse assunto, a cidade de Diadema é um grande exemplo em São

Paulo. Quando adotaram a lei seca em Diadema, há anos, houve redução drástica do

número de homicídios na cidade. Eles fecharam os estabelecimentos que vendem

bebidas alcoólicas bem mais cedo, e o número de homicídios caiu. Estamos diante de

uma lei que terá efeitos múltiplos, de forma positiva, para a nossa sociedade.

Passando mais adiante neste balanço,  o ilustre Deputado Durval  Ângelo estava

presente,  mas  parece  que  retornou  ao  gabinete,  aprovamos,  ontem,  com  meu

acompanhamento e do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 1.353, que traz

em  seu  bojo  a  política  pública  de  auxílio,  proteção  e  amparo  aos  policiais  civis,

bombeiros, policiais militares, agentes penitenciários e socioeducativos.  Fui  relator

desse projeto na Comissão de Segurança Pública, e tive a oportunidade de também

dar  uma contribuição,  que foi  aprovada na forma do substitutivo  de autoria  deste

Deputado em sintonia com o Deputado Durval Ângelo. Este substitutivo também foi

aprovado  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  cuja  relatoria

coube ao Deputado Zé Maia, com apoio, naquela oportunidade, do Deputado João

Leite. Esse projeto criará uma política pública de ampliação, proteção e auxílio aos

policiais vítimas da violência no dia a dia.

É  uma medida  que vai  avançar  muito.  O  projeto  foi  acordado  com  o  Líder  de

Governo, o Deputado Luiz Humberto Carneiro, para que ele fosse aprovado em 1º

turno  neste  momento,  e,  após  o  retorno  dos  trabalhos  em  fevereiro,  ele  será

aperfeiçoado e votado em 2º turno. Portanto, a origem, o nascedouro desse projeto

está na sugestão dada pela Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares

de Minas Gerais, encampada pelo Deputado Durval Ângelo, e aperfeiçoada por este

Deputado,  como  relator  da  matéria.  Eu  e  o  Deputado  Durval  Ângelo  estamos
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acompanhando esse trabalho, “pari passu”, para que essa matéria seja transformada

em lei. Essa é mais uma bela contribuição que a Assembleia está dando ao povo de

Minas Gerais.

Por último, Deputado Rogério Correia, gostaria de falar sobre dois projetos de lei,

de  minha  autoria,  na  área  do  consumidor.  São  projetos  simples,  que  pesam  no

momento em que o consumidor for exercer o seu direito. Destaco que o relator de um

desses projetos é o Deputado Délio Malheiros - referência na Casa na área de defesa

do consumidor. Nada melhor do que poder contar com a contribuição de alguém que

lida no dia a dia com a matéria. São dois projetos de lei simples, porém importantes.

O primeiro projeto a que acabei de me referir é o Projeto de Lei nº 1.834, nascido

da nossa lida cotidiana. É importante que o nosso telespectador compreenda o que

esse projeto representa para ele quando for a um restaurante ou a um barzinho e

adquirir  do  fornecedor  desse  estabelecimento  uma  quantia  de  carne  que  será

entregue na sua mesa. Hoje não há nenhuma divulgação expressa sobre isso, como

deveria. Esse projeto vem estabelecer a obrigatoriedade de uma balança disponível

para  que  essa  carne  venha  a  ser  pesada.  Quando  as  pessoas  chegarem  a  um

restaurante, elas poderão pedir a quantidade desejada de maminha ou de contrafilé e

requerer que essa carne seja pesada. Atualmente, isso não funciona assim, o garçom

apenas nos mostra a carne numa travessa e pergunta se a quantidade está boa.

Comumente, o consumidor,  para que não tenha constrangimento e para não criar

nenhum  problema,  aceita  tranquilamente  a  quantidade  ofertada,  porque  não  quer

chamar atenção das outras pessoas que estão dentro do restaurante. Não existe uma

balança  para  que  as  pessoas  possam  conferir  o  peso  da  carne  ofertada,  e  é

exatamente isso que esse projeto pretende. A balança deveria ficar disponível para

que o consumidor possa conferir o peso da carne. Então essa lei veio para exigir a

disponibilidade dessa balança.

A segunda questão diz respeito ao peso que será acusado por essa balança. A

balança eletrônica deverá emitir uma etiqueta com o peso e o valor correspondente

do  produto,  que  serão  afixados  na  comanda.  É  um  projeto  simples,  de  minha

iniciativa,  que  ajuda  os  consumidores  e  que  foi  referendado  pelos  meus  colegas

Deputados.
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O Projeto de Lei  nº  1.912,  Deputado Rogério Correia,  é muito usado no nosso

cotidiano, já que muitas pessoas são clientes do serviço do sinal da internet e da TV a

cabo.  Nada  melhor  que  legislar  passando  pela  experiência  do  problema,  e  foi

exatamente isso o que aconteceu comigo. Em dois finais de semanas consecutivos,

com feriado nas sextas-feiras, em situações diferentes, o cabo da internet da minha

residência arrebentou, porque um caminhão passou por lá. Esse projeto deseja que,

no momento em que o sinal da internet ou da TV a cabo for interrompido, logo que o

cliente telefonar para a empresa, a partir daquele momento, a empresa será obrigada

a registrar a ligação e se responsabilizar pelos danos até o restabelecimento do sinal.

Essa preocupação será da empresa. Além disso, a empresa terá de fazer constar o

dia e a hora da interrupção e do restabelecimento do sinal da internet e da TV a cabo.

Vamos devolver  a eles essa responsabilidade,  porque eles  têm instrumentos para

averiguar a ausência de sinal nos determinados pontos.

O projeto vai garantir ao consumidor, em primeiro lugar, que o valor será registrado

em sua fatura e que vai constar o período correto. Por último, a preocupação em

restabelecer o sinal será da empresa prestadora do serviço, não mais do cliente. É de

extrema importância dizer que o valor vai ser debitado. O período que ficou sem a

transmissão do sinal será debitado na conta todo mês. Na prática, quando o sinal da

internet e da TV a cabo acaba, passamos muita raiva. Depois nos esquecemos de

falar  com  a  operadora  para  fazer  o  débito  na  conta.  Esse  projeto  determina  a

dedução e a discriminação do valor que será deduzido. Mais do que isso, quando um

profissional  utiliza,  na  sua  vida  diária,  internet  para  trabalhar  e  esse  sinal  é

interrompido, ele terá uma prova pré-constituída para que vá ao Judiciário e pleiteie

aquilo que deixou de ganhar, ao não ter internet como ferramente de trabalho. Será

um documento importantíssimo para que vá ao Judiciário buscar seu direito,  para

dizer ao Juiz o prejuízo que teve por não ter podido trabalhar. Vejo que é de extrema

importância esse projeto. Estava, Deputado Durval Ângelo, um pouco antes, fazendo

alusão ao Projeto de Lei nº 1.353, refletindo sobre ele. Tivemos a brilhante sugestão

da Aspra, que V. Exa., de imediato, encampou, e que este Deputado , como relator,

aperfeiçoou na Comissão de Segurança Pública. Ontem, acompanhamos a votação

do  projeto  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  O  projeto  é
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importantíssimo, pois trata da ampliação, do auxílio e da proteção aos policiais e aos

familiares. Isso vai se transformar numa política pública importantíssima.

Concedo  aparte  ao  Deputado  Durval  Ângelo,  que  foi  autor  do  projeto  em  que

tivemos oportunidade de dar essa singela contribuição.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Acho que foi um avanço a aprovação do

Projeto de Lei nº 1.353, em 1º turno. Ele é um projeto que foi muito discutido pela

Aspra, Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, trazido a

nós pelo então Presidente desta associação, Subtenente Luiz Gonzaga. O projeto

estabelece  um  programa  estadual  de  proteção  aos  policiais  militares,  civis,

bombeiros,  agentes  penitenciários  e  agentes  socioeducativos  que  estiverem

ameaçados de morte.  Ele garante proteção a eles  e a suas famílias. Ele garante

prioridade, no caso de necessidade de deslocamento para outra cidade, a bem do

serviço e, ao mesmo tempo, cria um conselho, que terá a função de acompanhar toda

a  situação do ameaçado de  morte.  Esse conselho  terá  a  presença do Ministério

Público  e  de outros  organismos.  Ele  cria  também,  em  forma de lei,  uma política

habitacional. Muitas vezes, para os policiais ameaçados de morte, o deslocamento é

fundamental.

Encerramento

O Sr. Presidente (O Deputado Dilzon Melo) - Esgotada a hora destinada a esta

reunião, a Presidência a encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para as

extraordinárias  de  logo  mais,  às  14  e  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

*- Sem revisão do orador.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2011

Presidência do Deputado Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011;

discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia; encerramento da
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discussão;  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia;  deferimento;  votação  do

projeto, salvo emendas, subemendas e destaques; aprovação; votação das emendas

e  subemendas  com  parecer  pela  aprovação;  aprovação;  prejudicialidade  das

Emendas  nºs  30,  132,  136,  185 e  291;  votação  das  emendas  com  parecer  pela

rejeição, salvo destaques; rejeição; votação da Emenda nº 510; rejeição; discurso do

Deputado Rogério Correia; votação da Emenda nº 511; rejeição; declarações de voto

- Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final

dos Projetos de Resolução nºs 2.695, 2.696, 2.697 e 2.726/2011, dos Projetos de Lei

Complementar nºs 18 e 22/2011 e dos Projetos de Lei nºs 252, 558, 1.079, 1.283,

2.229, 2.391, 2.449, 2.450, 2.451, 2.550, 2.571, 2.616, 2.617, 2.656, 2.661, 2.709,

2.520 e 2.521/2011; aprovação; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio  - Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 14 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sávio Souza Cruz, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Lei  nºs  327,  1.079,  1.353,  2.229,  2.391,  2.571  e  2.709/2011,  apreciados  na

extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 2.521/2011, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2012.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação com as Emendas nºs 1 a 19, 21 a 23,

47 a 52, 57 a 65, 69, 70, 73 a 77, 83 a 96, 99 a 130, 137 a 177, 180 a 184, 203 a 211,

214 a 216, 218, 221, 225, 227 a 265, 269 a 290, 292 a 295, 297 a 309, 364 a 373,

377, 382, 383, 388 a 391, 393 a 396, 399 a 414, 417 a 420, 443 a 472, 474, 476, 478,

480 a 483, 485 a 489, 491 a 497, apresentadas por parlamentares; com as Emendas

nºs 514 a 533, 535 a 537, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com

as  Emendas  nºs  415 e  416,  apresentadas  pela  Comissão  de  Educação;  com as

Emendas nºs 538 a 613 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 30, 132, 136, 185 e

291, que apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 24 a 29, 31 a 46, 53 a 56, 66 a

68, 71, 72, 78 a 82, 97, 98, 131, 133 a 135, 178, 179, 186 a 202, 212, 213, 217, 219,

220, 222 a 224, 226, 266 a 268, 296, 310 a 363, 374 a 376, 378 a 381, 384 a 387,
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392, 397, 398, 421 a 442, 473, 475, 477, 479, 484, 490, 498 a 513 e 534. A Emenda

nº 20 foi retirada pelo autor. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para

continuar a discutir, o Deputado Sargento Rodrigues, que ainda dispõe de 27 minutos

para o seu pronunciamento.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Concedo a palavra ao Deputado Durval Ângelo,

para que ele conclua seu aparte.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Quero destacar no Plenário que, para

proteção  dos  militares,  dos  agentes,  dos  policiais  em  geral,  a  aprovação  desse

programa estadual  é fundamental.  Nesta semana,  tivemos a perda do Sd. Felipe.

Recentemente  Agentes  Penitenciários  perderam  suas  vidas  assassinados  por

criminosos. O Estado não pode se omitir em relação a isso, até mesmo no que se

refere aos  apartamentos  funcionais,  hoje  ocupados  por  mais  de  uma centena de

policiais e agentes. Há uma situação de crise constante para a reintegração de posse

desses imóveis. Eu e V. Exa. temos acompanhado isso e tivemos de nos deslocar.

Fui várias vezes - uma vez com V. Exa. - à residência do Salgado Filho. Os policiais

vivem  uma  tensão  enorme.  Muitas  vezes  não  têm  condição  de  ter  um  imóvel

financiado,  e não cessa a ameaça feita  por  traficantes ou outros  criminosos,  que

querem ceifar a vida deles e de seus filhos. A aprovação desse projeto é fundamental.

Pena que só vamos aprová-lo em 1º turno.

Sargento Rodrigues, fui informado de que o governo mudou de posição. No ano

passado,  houve  uma  nota  técnica  do  governo,  por  meio  das  Secretarias  de

Planejamento  e  de  Defesa  Social,  favorável  ao  projeto.  Essa  nota,  dada  no  ano

passado, está anexada ao projeto. Mas há demora na aprovação do projeto. Apesar

de o governo ter dado continuidade - praticamente as mesmas pessoas estão nessas

Secretarias -, vamos ter dificuldade para aprovar a matéria, o programa estadual de

proteção  a  policiais  e  agentes  ameaçados  de  morte,  às  pessoas  da  área  de

segurança  ameaçadas  de  morte,  porque  hoje  o  governo  mudou  de  posição.  É

necessária  a  mobilização  da  sociedade,  a  sensibilidade  desta  Casa  e,

especificamente,  a  mobilização  dos  policiais,  de  suas  associações,  senão,  em

fevereiro, esse projeto não será aprovado. Hoje tivemos a primeira vitória, mas temos

de garantir a aprovação do projeto. Aproveito também para dizer - torno público que
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fizemos  entendimento  com  todos  os  Deputados  -  que  a  proposta  de  emenda  à

Constituição do Detran será votada na primeira quinzena de fevereiro. Como autor da

proposta, não quis trazer problema, dificuldade, nessa reta final, mas, em fevereiro,

na  primeira  quinzena  -  isso  está  acertado  com  o  governo  -,  vamos  votar  a

desvinculação do Detran da Polícia Civil. Tenho de dar essa notícia. Muitos estão me

perguntando a respeito dessa proposta, que será votada na primeira quinzena, em 1º

e 2º turnos, conforme acordado.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Quero cumprimentar V. Exa. Essa proposta de

emenda à Constituição também teve a minha assinatura para tramitar. V. Exa. pode

ter tranquilidade de falar sobre o Detran. Aliás, a separação vai permitir que cerca de

mil policiais em todo o Estado, hoje afetos à área de trânsito na Polícia Civil, retornem

as suas funções precípuas. Certamente a Polícia Civil ganhará muito na condução

dos inquéritos, nas investigações e no verdadeiro papel da Polícia Judiciária do nosso

Estado.  Portanto  contará  com  o  encaminhamento  e  o  apoio  deste  Deputado.

Deputado Durval  Ângelo,  digo mais: também recebi  boas notícias da Proposta de

Emenda à Constituição nº 23, assinada por 76 Deputados desta Casa, inclusive por

V. Exa. Essa proposta determina a publicidade do gasto dos agentes públicos, dos

órgãos  e  dos  Poderes  do  nosso  Estado,  para  que  a  sociedade  tenha  absoluta

transparência.  Estamos  recebendo  sinalização  positiva  do  Deputado  Sebastião

Costa, relator,  e também do Deputado Zé Maia,  Presidente da Comissão, de que

vamos votá-la  em fevereiro.  Estaremos,  portanto, dando passo brilhante para que

haja  transparência  nos  salários  e  nas  verbas  indenizatórias  de  todos  os  agentes

públicos do nosso Estado. Sr. Presidente, agradeço a paciência de V. Exa. com este

Deputado.  Estou  muito  satisfeito  de  encerrar  o  ano de  2011  com vários  projetos

aprovados e de ter contribuído em inúmeras outras matérias.

Estamos esperando por parte do Secretário Danilo de Castro uma boa notícia vinda

do  Governador  do  Estado relativamente  às  promoções  dos  policiais  e  bombeiros

militares de Minas Gerais. A estagnação das promoções e a retirada do critério da

antiguidade nas promoções de Sargentos e oficiais da Polícia Militar e dos bombeiros

militares  trouxeram enorme prejuízo,  enorme angústia  e  enorme revolta por  parte

desses trabalhadores. Estamos esperando uma sinalização do Secretário Danilo de
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Castro, que fez o compromisso de dar retorno a este Deputado, pois levaria o pleito

ao  Governador.  Espero  que  o  espírito  natalino  contamine  o  nosso  Governador

Antonio Anastasia e que ele remaneje recursos para priorizar isso, porque essa é a

área mais sensível que o Estado tem, e o Governador sabe disso. Portanto, permitir

que  os  policiais  e  Bombeiros  militares  de  Minas  Gerais  não  obtenham  suas

promoções agora, no dia 25 de dezembro, observado o critério da antiguidade e da

forma com que o Cel. Cantarino fez o estudo, disponível para o governo, reforçará

essa  angústia  e  essa  revolta,  e  o  reflexo  disso  será  sentido  no  combate  à

criminalidade,  à prevenção e ao crime em todo o Estado.  Esse é um assunto de

extrema seriedade. Espero que o Governador Anastasia sinalize de forma positiva ou

aponte uma solução viável. Espero contar também com a posição do Cel. Santana.

Que ele trabalhe nesse intuito, junto ao Cel. Cantarino e aos demais, para solucionar

esse impasse e evitar que policiais e bombeiros militares de Minas Gerais tenham um

Natal  triste  porque deixaram de ser  promovidos -  segundo consta,  o Governador

determinou até mesmo cortes nas promoções. Estou confiante em que o Governador

Anastasia  trará  boa  notícia  aos  nossos  policiais  e  bombeiros  militares  de  Minas

Gerais. Muito obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Deputado  Dilzon  Melo,  nosso  digníssimo  1º-

Secretário  desta  Casa  Legislativa,  hoje  temos  a  honra  de  vê-lo  presidindo  esta

sessão. Deputado Paulo Guedes e Deputado Sávio Souza Cruz, que acompanham a

Mesa; Deputados e Deputadas; telespectadores da TV Assembleia; companheiros e

companheiras que nos visitam aqui e sindicalistas. Em nome do PT e do PCdoB,

quero agora analisar a peça orçamentária enviada a esta Casa pelo Governador do

Estado  pela  Mensagem  nº  125/2011,  Projeto  de  Lei  nº  2.521/2011,  que  trata

exatamente do Orçamento do Estado para o ano que vem. Vou-me ater à discussão

desse Orçamento. Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, a análise que fazemos do

Orçamento  nos  permite,  com  tranquilidade,  dizer  que  tudo  está  como dantes  no

quartel de Abrantes. Não há novidade na forma como o governo Aécio Neves e agora

o Governador Anastasia tratam a questão orçamentária e as prioridades postas para

o Orçamento em Minas Gerais. Isso, infelizmente, não é uma boa constatação. No
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nosso  entendimento,  falta  ao  governo  -  e  faltou  em  anos  anteriores  -  um

enfrentamento  e  uma visão  do  quadro  político  e  econômico  em  nível  mundial  e

nacional  para  se  atrever  a  fazer  mudanças  orçamentárias  importantes  e  iniciar  a

preparação de Minas Gerais para o período econômico mundial.

Infelizmente, o governo trata a peça orçamentária como se tudo estivesse como

antes, sem novidades e com os mesmos problemas e defeitos que, ano a ano nesses

governos  do  PSDB,  temos denunciado  e  buscado reverter.  Começamos  por  uma

análise equivocada contida nesse Orçamento. O governo trata o Orçamento como se

não tivéssemos em Minas Gerais graves problemas econômicos apontados. E vai

manter a mesma visão do choque de gestão e do falso déficit zero, uma imagem que

se criou e que não é real. Parafraseando o que o Deputado Sávio Souza Cruz, do

PMDB, há muito vem dizendo, o governo trata o Orçamento referente a uma Minas

irreal. O governo não enxerga a realidade de Minas. E por meio dessa ficção que

aparece nos programas publicitários do governo, da mídia conservadora e da mídia

autocensurada e censurada pelo governo, o governo vai tratar a peça orçamentária

diante dessa Minas irreal.

Hoje, no momento em que aprovamos o Orçamento em Minas Gerais, o jornal “O

Tempo”, na página de economia, traz uma notícia da Minas real. Parabenizo o jornal

“O Tempo”, porque em Minas, quando algum jornal faz uma análise mais realista,

chegamos  a  estranhar.  Precisamos  parabenizar  até  para  incentivar  que  não  se

publiquem apenas as peças permitidas por Andrea Neves, mas que se possam fazer

análises reais sobre Minas Gerais. Isso, em tese, ajuda o próprio governo, porque

ajuda o Estado a fazer uma análise diferente daquelas que eles permitem que seja

publicada. Dizia o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso que Aécio Neves não

gosta de ler, mas acho que ele também não gosta que os outros leiam, a não ser o

que ele permite. Talvez, esse seja o principal defeito do governo.

Então, o jornal “O Tempo” de hoje traz uma análise da Minas real: “Indústria mineira

despencou para o 9º lugar no Brasil”.  Essa análise é feita por meio de dados da

Fiemg, que anda preocupada com o quadro atual,  que encontraremos ainda mais

acirrado no ano que vem. Evidentemente,  vai  impactar  no  Orçamento  e  na  peça

orçamentária que estamos aprovando, ou deveria impactar. Certamente vai impactar
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no Orçamento do ano que vem, a ser arrecadado pelo governo e gasto nas questões

que consideramos não tão essenciais como outras.

Mas a constatação é que a indústria mineira perdeu sete posições no “ranking” de

crescimento  da  produção  física industrial  brasileira,  e  despencou do 2º  lugar,  em

2010, para a 9ª posição, até outubro deste ano. Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

isso é grave. Despencou - a palavra é essa - do 2º lugar, em 2010, para a 9ª posição,

até outubro deste ano. Durante o governo Aécio Neves, Minas cresceu menos que o

Brasil.  Menos -  não é mais, não! Não é o que demonstram as propagandas e as

peças publicitárias pagas, aliás, muito bem pagas. Um bilhão e meio de reais pagos a

peças publicitárias, em oito anos de governo Aécio Neves. E sempre dizendo que

Minas cresce mais que o Brasil. Mas não é assim, cresceu menos. Agora despencou.

A própria  Fiemg  diz  que  despencou  do  2º  lugar  para  a  9ª  posição  no  Brasil.  A

expectativa dessa entidade é que a produção física de Minas para a indústria termine

o  ano  com  um  acréscimo  de  apenas  0,1%,  ou  seja,  praticamente  estagnada.  A

projeção para 2012 aponta avanços de apenas 1% na indústria mineira. Essa é uma

projeção da Fiemg.

O  governo  deveria  escutar  pelo  menos  a  Fiemg,  já  que  não  gosta  de  ouvir  a

Oposição. Geralmente a Oposição não pode falar. Então que escute pelo menos os

empresários, que têm sempre uma tradição de proximidade maior com o PSDB, pelo

menos os empresários mais conservadores de Minas. Essa é uma análise da Fiemg.

No  que  se  refere  a  emprego,  a  indústria  de  transformação  de  Minas  Gerais

registrou  elevação  de  apenas  0,9%.  De  acordo  com  os  dados  nacionais,  o

crescimento foi maior. O crescimento no Brasil, em que também já houve queda, foi

de 2,6%. De acordo com a Fiemg, a perspectiva para 2012 não é nada boa. A análise

da  Fiemg  diz  que  Minas  Gerais  tem  cerca  de  65%  da  economia,  baseada  em

“commodities” minerais e agrícolas. Guilherme Leão, Gerente de Economia da Fiemg,

diz aqui: “O PIB de Minas vai crescer menos em 2011 e 2012, puxado pela indústria”.

Ele  demonstra também aqui  um gráfico  da  queda de Minas Gerais  em relação à

indústria nacional. É um quadro, em que é evidente que, havendo menos exportação

de minérios, pois 65% se deve mais às “commodities” agropecuárias - repetindo …

Mas o pagamento de minério fará com que Minas despenque na economia brasileira,



3064
____________________________________________________________________________

aliás, já despencou, de 2º para 9º lugar. Portanto, o PIB, sobre o qual, durante este

ano, escutamos que o de Minas era maior que o do Brasil, além de não ser verdade

naquele instante, aponta para momentos perigosos para Minas Gerais. Vou mostrar

que, no Orçamento, o governo não se preocupou com isso e não procura planejar

Minas Gerais para os problemas internacionais, advindos da crise internacional do

capitalismo e do neoliberalismo.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, gostaria

de cumprimentá-lo. Fico imaginando a surpresa dos mineiros que nos acompanham

pela  TV Assembleia,  depois  de  serem  bombardeados  com  tantas  campanhas  de

mídia, concebidas, elaboradas pela Dra. Andrea Neves, a Goebbels das Alterosas,

que leva aos mineiros a falsa informação de que Minas Gerais se converteu, por um

passe de mágica, em uma espécie de filial do paraíso.

A Minas real, e tenho insistido muito nisso, é completamente diversa. Vivemos o

que  chamo  de  uma  esquizofrenia  política,  o  convívio  de  duas  Minas  que  não

dialogam entre si. Na real, que é pequena, perde relevância econômica e política e

cresce menos que a média do Brasil, a indústria tem uma retração grave e vive, do

ponto de vista econômico,  o que é chamado de uma “reprimarização” econômica.

Vemos a economia de Minas se voltar e, cada vez mais, se limitar à exploração de

“commodities”, tanto minerais quanto agrícolas. Os tucanos ainda não conseguiram

retirar isso de Minas Gerais, porque, por obra divina, nosso subsolo foi muito bem

aquinhoado com um potencial mineral invejável em escala planetária.  Mas no que

depende de alguma ação de governo, o que observamos é, cada vez mais, Minas

caindo em importância no cenário dos Estados. Chegar ao 9º lugar entre os Estados

brasileiros em PIB industrial é dramático. Não me lembro de Minas ostentar nenhuma

posição abaixo de 3º ou 4º lugar no Brasil, na história deste Estado.

Minha  intenção  aqui  é  de,  em  breve,  propor  que  a  Assembleia  faça  uma

homenagem  ao  ex-Governador  Rondon  Pacheco,  que  foi  responsável  por  um

momento tão diverso, com aumento da pujança industrial e a conquista da Fiat para o

Estado,  quando  Minas  começou a  se  firmar  como um  Estado industrial.  E  agora

vemos Minas caindo para o 9º lugar.

Durante o governo Aécio Neves, embora a imprensa registre as peças publicitárias
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concebidas e pagas pela Dra. Andrea Neves, a Goebbels das Alterosas, dizendo que

Minas cresce muito bem, que vai  muito bem, durante o governo Aécio Neves, os

números são: o PIB de Minas cresceu em média 3,3%, enquanto o PIB brasileiro

cresceu 3,5%. Portanto, durante todo o período Aécio Neves, Minas cresceu aquém

do crescimento do País, lembrando que, na média nacional, entram Estados do Norte

e Nordeste, que têm muito pouco potencial econômico. Mas nem andar no ritmo do

Brasil o Governador Aécio conseguiu.

Foi diferente em relação ao investimento em publicidade. Nisso, Deputado Duarte

Bechir, Minas Gerais cresceu muito mais, foi o Estado que teve o maior crescimento

no investimento em publicidade. Em 1999, o Governador Itamar Franco investiu em

publicidade  900  mil  reais.  O  Governador  Aécio  chegou  a  algo  em  torno  de  350

milhões de reais por ano. Isso significa que o que o Governador Itamar levaria para

gastar  em publicidade em  cinco séculos  o  Governador  Aécio  gasta  por  ano.  Vou

repetir, o que o Governador Aécio gasta por ano em publicidade para construir o mito,

para investir no culto à personalidade, para construir sua candidatura permanente e

obcecada à Presidência da República, custeada pelo erário mineiro, é o que Itamar

levaria cinco séculos para gastar. São cinco séculos em um ano na publicidade. Mas

o desenvolvimento industrial e o crescimento econômicos estão sempre aquém da

média nacional.

Portanto,  queria  sugerir  ao  Deputado  Rogério  Correia  que  se  aprofundasse  na

Minas  real,  que  pudéssemos,  quem  sabe  por  meio  do  movimento  Minas  sem

Censura, ter um permanente diálogo com a sociedade mineira, tentando levar aos

mineiros as informações da Minas real. Com a Minas midiática não precisamos nos

preocupar, porque a Dra. Andrea cuida dela com muito zelo; a nossa Goebbels das

Alterosas cuida para que a Minas paradisíaca seja conhecida dos mineiros,  cuida

para que todos saibam que aqui não há problemas etc.

Mas a Minas real precisa ser conhecida. Acho que temos espaço para tentar levar

as verdadeiras informações e os números reais ao conhecimento dos mineiros, que

têm a visão tão turvada por essa guerra de propagandas e pela censura que se impôs

em  Minas  Gerais,  com  o  uso  dos  recursos  públicos  estaduais.  A  Minas

desindustrializada, com a economia “reprimarizada”, tem agora a possibilidade de se
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retrair ainda mais. Votamos no final do ano, sempre a toque de caixa, quase três

dezenas de projetos do Executivo. Boa parte deles criam taxas, aumentam impostos,

aumentam dificuldades e criam restrições aos investimentos em Minas Gerais, porque

não têm preocupação com a solidificação da economia mineira. Eles querem apenas

tapar os buracos do caixa e continuar construindo um mito, já que não têm um projeto

administrativo, mas apenas um projeto eleitoral obcecado por construir a imagem de

um  governante  divino,  bafejado  por  uma  espécie  de  infalibilidade.  E  querem

apresentar  ao  resto  do  País,  custeados  com  o  erário  mineiro,  uma  imagem

absolutamente desfocada e destorcida da nossa realidade, que é essa trágica. Já

somos o 9º Estado em expressão industrial e continuamos, mais uma vez, também no

governo Anastasia, crescendo menos que a média do Brasil, como ocorreu durante o

governo Aécio Neves.

Por isso, cumprimento V. Exa. E fica aí a sugestão. Quem sabe o movimento Minas

sem Censura será capaz de obter um informativo sobre a Minas real,  deixando a

Minas paradisíaca sempre aos zelosos cuidados da nossa Andrea Neves, a Goebbels

das Alterosas … Obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz. Estou ainda

no início do que planejo fazer em relação à análise do Orçamento. Apenas fiz uma

pequena introdução. Então, pediria ao Deputado Duarte Bechir e ao Deputado Paulo

Lamac que fizessem um breve aparte, porque o meu tempo é muito curto e não

conseguirei expor a peça orçamentária e a análise que o PT faz dela. Mas será um

prazer escutar o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Antes, gostaria de agradecer a V. Exa.,

pois sei do espírito democrático que sempre guiou suas ações, especialmente nesta

Casa.  Contudo,  se  não nos manifestarmos  agora,  principalmente sobre  a  fala  do

Deputado Sávio Souza Cruz, parecerá que a forma que o Deputado apresenta é a

verdadeira, que é aquela que está realmente norteando os fatos, que os porquês da

colocação do Deputado Sávio Souza Cruz são indiscutíveis. Tenho a certeza de que

ele,  como  bom  mineiro  e  estudioso,  lembrará  esses  fatos  e,  além  disso,  muito

rapidamente, ali fora irá saudar-me e desculpar-se pelo equívoco e falta de raciocínio

momentânea dele.
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Sabemos que o Presidente Lula, no último ato de seu mandato, retirou da nossa

Minas Gerais os investimentos da Fiat, que foram para o Pernambuco, meu Deputado

Sávio Souza Cruz. Esse foi um desejo do governante, que V. Exa. não quis comentar.

No  último  momento  do  governo  Lula,  o  Presidente  tirou  os  investimentos  da

Petrobras, que foram para a Bahia de Todos os Santos. O Senador Aécio Neves, em

uma tentativa de salvar essas atitudes que foram maléficas à produção industrial de

Minas Gerais, apresentou uma emenda que estendia a Minas Gerais os benefícios

concedidos  a  Pernambuco.  Gostaria  que  V.  Exa.,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,

prestasse atenção.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado Bechir, realmente o meu tempo é curto, e

gostaria de entrar na questão da peça orçamentária mineira.

O Deputado Duarte Bechir  (em aparte)  - Ainda não gastei nem 2 minutos. Para

concluir  a  fala  do  Deputado,  os  benefícios  da  lei  que  foram  estendidos  para

Pernambuco foram cortados pelo governo federal. Fale-me uma obra importante do

governo  federal,  o  metrô,  a  duplicação  da  BR-381?  As  emendas  dos  Deputados

Federais é que formam um contingente de recursos em Minas Gerais. V. Exa. relata

com tanto vigor os fatos relativos ao posicionamento de Minas Gerais, mas omite a

falta de critério, a falta de responsabilidade do governo federal, que age dessa forma

para ter aqui uma base política, mas não consegue, porque estamos bem plantados e

bem representados. Obrigado, Deputado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Duarte  Bechir.  Apenas  fiz

questão de que o aparte fosse rápido, porque entrarei no assunto do Orçamento. A

minha intenção não foi comparar o governo federal com o estadual, porque acho até

mesmo que seria uma judiação fazer comparações daquilo que Lula fez e Fernando

Henrique nunca fez.

Não é essa minha intenção no dia de hoje. V. Exa. citou dois exemplos. A Fiat não

foi  tirada  daqui.  O  investimento  da  Fiat  em  Minas  foi  grande  neste  ano.  Para

Pernambuco, foi uma fábrica para exportação, para a qual era necessário um porto. A

fábrica ia para o México, mas o Lula a trouxe para o Brasil, para Pernambuco, a fim

de levar crescimento ao nosso Nordeste. É importante que cresçam as regiões mais

pobres do País.
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Muita coisa é balela. Não se pode jogar responsabilidade sobre o governo federal

daquilo que o governo do Estado não faz. É sempre assim, não se tem justificativa

para Minas. A Petrobras está investindo em Uberaba, um investimento que Fernando

Henrique  nunca  fez.  Não  quero  entrar  nessas  provocações,  e  sim  fazer  uma

discussão  real  de  como  o  governo  está  tratando  o  orçamento.  Sabemos  das

dificuldades.

O Deputado  Paulo  Lamac (em aparte)  -  Muito  obrigado,  nosso Líder  Deputado

Rogério Correia. Gostaria de me ater ao que está sendo debatido aqui, a questão

orçamentária do Estado. Entendo que o tema levantado pelo Deputado Sávio Souza

Cruz seja de imensa relevância para todos nós. Entretanto, há mais um ponto, que

considero crucial, para efetiva interpretação da situação econômica de nosso Estado.

Além de termos a necessidade de buscar esse volume imenso de recursos, do qual

cuidamos agora, já que votamos e aprovamos uma autorização para que o governo

do Estado contraia recursos da ordem de R$7.000.000.000,00 em empréstimos, outro

aspecto precisa ficar muito claro. Esse ponto caracteriza muito a desindustrialização

do nosso Estado e diz respeito à atividade que está intrinsecamente ligada a Minas,

que  faz  parte  do  nome de  nosso Estado.  A mineração é  uma atividade  nobre  e

importante para o desenvolvimento, mas estamos extremamente dependentes dela.

Isso  precisa  ficar  claro  para  todos  os  mineiros.  O  Rio  de  Janeiro  é  um  grande

produtor de petróleo, como todos sabem. Se você tirar a economia petrolífera do Rio

de  Janeiro,  se  você  tirar  o  recurso  que  é  mobilizado  pela  economia  ligada  à

exploração do petróleo do Rio, esse Estado continuará em 2º lugar, continuará como

a 2ª economia dos Estados brasileiros. No caso de Minas, a situação é muito grave.

Se desconsiderarmos a parcela referente à mineração, seremos a 14ª economia do

País.  Não  temos  indústrias  de  maneira  consistente,  não  temos  nenhum  tipo  de

atividade que agregue valor ao nosso Estado.

Além  disso,  precisamos  nos  lembrar  de  que  a  mineração  só  dá  uma  safra.  A

mineração é importante, mas temos de aproveitá-la, enquanto ainda temos minério

em nosso Estado. Podem dizer que o minério ainda vai durar mais de 100 anos. E

depois?  Isso  aqui  vai  virar  um  grande  deserto,  sem  investimentos  com

sustentabilidade  econômica?  Hoje,  se  o  Estado  não  pudesse  contar  com  a
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mineração, ele estaria muito mais quebrado que está. O Estado não teria qualquer

viabilidade econômica, porque não possui indústrias e investimentos que sustentem

qualquer tipo de crescimento. Em que pese a localização estratégica de Minas, em

que pese as grandes extensões de terra que temos, seríamos apenas a 14ª economia

no Brasil.

Então, Deputado Rogério Correia, gostaria de parabenizá-lo pela sua abordagem.

Como  já  discutimos  na  bancada,  sabemos  seu  posicionamento  com  relação  ao

orçamento. Temos grandes preocupações, e é importante que V. Exa., em nome de

todos nós, da Bancada do PT, externe essa preocupação para todos os mineiros, pois

o assunto é, sem dúvida, de grande importância para todos nós.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Paulo Lamac. Concedo

breve aparte ao Deputado Paulo Guedes, para que continuemos o raciocínio dessa

peça orçamentária para o próximo ano.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Foi esclarecedora a fala do Deputado

Duarte Bechir porque acaba de assumir que as coisas não andam muito bem por

aqui. Deputado Rogério Correia, citarei alguns investimentos que o governo federal

faz em Minas Gerais, ao contrário do que o Deputado Duarte Bechir disse aqui agora.

Quero lembrar-lhes o que está acontecendo no Norte de Minas. Não falarei acerca

dos R$3.500.000.000,00 que a Dilma está mandando para o metrô nem dos grandes

investimentos em outras regiões.

Vou falar do Norte de Minas, para onde foram liberados mais de R$150.000.000,00,

onde  estamos  fazendo a  pavimentação  da  BR-135 de  Manga  até  a  Bahia.  Será

licitado agora outro trecho, de Manga a Itacarambi. Foram mais de R$500.000.000,00

para fazer a adequação da estrada de Curvelo até Montes Claros, que está pronta e

ficou uma beleza. É estrada para mais 10, 15 anos. Agora está um tapete daqui para

Montes Claros. A Presidente Dilma acabou de anunciar um câmpus da Universidade

Federal para Janaúba, um investimento de mais de R$50.000.000,00. Há liberação

agora para a Unimontes de R$80.000.000,00 para a construção de 14 novas escolas

técnicas só no Norte de Minas e no Jequitinhonha. Quero lembrar que, só nos últimos

60 dias, Deputado Rogério Correia, o Ministro da Integração Nacional veio aqui três

vezes.  Na primeira  vez,  liberou um convênio  com o governo do Estado,  mais  de
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R$300.000.000,00 para a construção da Barragem de Jequitaí no Norte de Minas; há

30 dias  liberou mais  R$150.000.000,00 para  a  Copasa fazer  rede de esgoto  nas

cidades ribeirinhas do Rio São Francisco; e vai  liberar  mais R$300.000.000,00. O

Ministro voltou semana passada, Deputado Rogério Correia, e só para a Secretaria

da qual o nosso colega Deputado Gil Pereira é Secretário, Deputado Duarte Bechir,

liberou  R$80.000.000,00  do  programa  Água  para  Todos,  para  colocar  água  nas

comunidades do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Só para terem

uma ideia do que são R$80.000.000,00, um Deputado Estadual tem R$1.500.000,00

de emendas, e só para a Secretaria do Gil Pereira foi liberado o que o Estado libera

para 77 Deputados atenderem suas bases. E mais R$300.000.000,00 para iniciar a

construção da Barragem de Congonhas.  Só do Ministério  da  Integração Nacional

estão  sendo  investidos  mais  de  R$1.000.000.000,00  na  minha  região,  Norte  de

Minas. Se formos lembrar os outros programas, os programas sociais, os repasses,

as agências do INSS que estão sendo construídas em todas as cidades acima de 20

mil  habitantes,  perceberemos  que  Minas  Gerais  nunca  recebeu  tantos  recursos

federais  como  recebeu  no  governo  Lula  e  como  recebe  agora,  no  governo  da

Presidente Dilma, que é mineira, gosta de Minas e não faz nenhuma retaliação ao

governo do Estado. Pelo menos foi o que percebi, Deputado Rogério Correia, na fala

do  Governador  segunda-feira.  De  público  ele  pediu  ao  Ministro  da  Integração

Nacional que levasse seu agradecimento à Presidente, porque ela tem tratado Minas

da forma que merece, e disse que está muito satisfeito com o tratamento que a Dilma

está dando a Minas Gerais. Essas são palavras do Governador. O Deputado Duarte

Bechir  poderia  combinar  melhor,  ouvir  e  participar  dessas  cerimônias,  porque  o

Governador fala uma coisa lá e a base fala outra aqui.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Desculpe-me

por apressá-lo, mas se ficarmos enumerando o que o governo federal faz em Minas,

não conseguirei terminar meu pronunciamento nem em três ou quatro horas, e tenho

apenas  mais  meia  hora,  portanto  meu tempo é  bastante  curto.  Poderíamos  citar

tantos  e tantos recursos. Eu diria  que Minas Gerais não andaria sem o apoio do

governo federal, com toda certeza. Não há uma obra de mobilidade urbana de grande

ou médio porte em Minas Gerais que não tenha a maioria dos recursos advindos do
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governo federal. Basta isso para dizer tudo. Linha Verde, metrô, Av. Antônio Carlos,

tudo em Belo Horizonte advém de recursos do governo federal. Embora sempre o

governo do Estado esconda isso, são obras que vêm do governo federal. Onde o

povo mineiro andar e vir obras de médio e grande porte, pode saber que são recursos

do governo federal, e assim esse assunto fica, no meu entender, pelo menos aqui,

terminado.

Retomo.  Falava  dos  problemas  que  Minas  enfrenta.  Não  há  contestação  do

governo em relação a isso.

O jornal “O Tempo”, referia-me a ele nessa análise, faz, por meio da Fiemg, uma

previsão de crescimento para o ano que vem. O Brasil, segundo esses dados, tem

uma  projeção  de  crescimento  em  torno  de  3,4%.  O  governo  fala  ainda  em

crescimento de 4%, mas deverá ficar em torno de 3,5%, 4%. Em Minas Gerais, a

previsão é de 2,8%. Portanto crescerá no ano que vem muito aquém do crescimento

que nós teremos no Brasil, tendo a tendência de o crescimento em Minas ser inferior

ao brasileiro.

Ora,  Deputadas e Deputados,  o  Orçamento deveria  estar  tratando disso,  dessa

realidade, deveria incentivar os lugares onde Minas deve crescer, como planejar esse

crescimento, onde gastar,  onde investir.  Deveria ser esse o retrato do Orçamento,

dessa Minas real, existente, não da Minas fictícia de Andrea Neves, irmã de Aécio,

como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, Aécio Neves, vixe! Deve ser um quadro da

realidade mineira. Assim deve ser tratado o nosso orçamento, que é nosso, não é o

do Rio de Janeiro. É o orçamento mineiro.

Pois  bem,  o  que  fazemos  de  análise  deste  orçamento?  É  conservador,  como

sempre  foi.  Trata  de  duas  questões,  que  relato  a  seguir.  A primeira  é  o  maior

endividamento  do  Estado,  portanto  não  é  a  farsa  do  déficit  zero;  segundo,  os

servidores  públicos  ainda  estão  aqui,  a  conservação  do  arrocho  em  torno  dos

servidores do serviço público, o chamado choque de gestão. Esses são os pilares do

orçamento.

O  financiamento,  que  aprovamos  aqui  com  o  voto  contrário  do  Partido  dos

Trabalhadores, de grande parte do PMDB, e do PCdoB, endivida o Estado, só neste

fim de ano, em mais 7 bilhões, juntando-se a uma dívida de mais de 70 bilhões, com
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um custo anual para pagamento de amortizações, de juros, de dívida de mais de 400

milhões. Portanto isso ampliará bastante. Diminuímos a capacidade de investimento

para pagar juros de dívidas.

Senhores  e  senhoras  jornalistas,  isso  nos  lembra  o  quê?  Não  lembra  a  vocês

vagamente  o  Fundo  Monetário  Internacional,  ao  qual  pagávamos  juros  de  dívida

externa,  motivo  pelo  qual  continuávamos  nos  endividando  e  não  resolvíamos  o

problema? Isso não cheira a neoliberalismo,  a política tucana? A mim, parece-me

exatamente o mesmo receituário conservador que não deu certo no Brasil, que só

começou a andar quando rompeu com esse tipo de política.

Mas  o  nosso  Orçamento,  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  é  o  mesmo.  Temos

R$7.000.000.000,00  de  empréstimo,  aumentando  a  nossa  dívida  para

R$77.000.000.000,00 no mínimo. Portanto Minas Gerais  é um Estado endividado.

Acham que,  endividando-se,  o  Estado  de Minas  Gerais  cresce.  Foi  assim  com o

Brasil de Fernando Henrique Cardoso e na época do neoliberalismo. Então, esse é

um grande problema do Orçamento. O pior, mascara-se o Orçamento.

Para fazer déficit zero, senhoras e senhores, esse R$7.000.000.000,00 não estão

na peça orçamentária,  não constam do Orçamento. Isso para, depois,  mascarar o

déficit do Estado e dizer que é zero. Mas não é e nunca foi. Está de novo na peça

orçamentária sem a realidade dos R$7.000.000.000,00 do pedido de empréstimo que

foi feito agora.

Portanto a falácia, a mentira do Déficit Zero continua por meio de um endividamento

maior do Estado, que significa menor investimento tanto no setor social quanto de

infraestrutura, de planejamento de crescimento do Estado. Portanto o governo não

toma as medidas necessárias para isso.

O  segundo  ponto  é  o  Choque  de  Gestão.  É  outro  patamar  em  que  o  nosso

Orçamento continua trabalhando como uma bíblia neoliberal. Aumenta-se o déficit e

arrocha-se o Estado, a nação. Era assim que funcionava. Agora o Estado de Minas

Gerais mantém esse tipo de funcionamento. Então, o Choque de Gestão, o arrocho é

a parte seguinte de um Estado endividado e que procura fazer com que o déficit seja

menor por meio dos cortes sociais, da ausência de investimento nas questões sociais

e mesmo de infraestrutura.
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Então,  esse arrocho  permanece  na peça  orçamentária.  Anunciei  isso  hoje  pela

manhã aos servidores, por ocasião da aprovação da política remuneratória.

Saúdo os companheiros da Asthemg, do SindPúblicos, do Sindijus e do Sindojus,

que nos acompanham no dia de hoje. O Choque de Gestão, infelizmente, continua.

Sabem qual o aumento previsto para vocês, servidores, no Orçamento do ano que

vem? Nada.  Reajuste  zero.  Não há um centavo de previsão de aumento  para  o

servidor  público  na  peça  orçamentária.  O  governo  permanece,  portanto,  com  a

política de arrocho salarial. Diria mais: sequer o subsídio dos professores, que eles

não queriam e o governo impôs, está presente aqui, Deputado Paulo Guedes. O que

o governo terá de desembolsar para pagar o subsídio não consta no projeto. Se não

há previsão de reajuste e sequer do que foi prometido para o ano que vem, a política

remuneratória aprovada aqui será de reajuste zero. É esse o quadro que o Anastasia

deixa aos servidores públicos.

Senhoras  e  senhores,  telespectadores,  lembro  àqueles  que  precisam  da  saúde

pública, dos hospitais públicos e das escolas públicas que este ano tivemos dias de

greve na saúde; na educação, 112 dias sem aula; na Polícia Civil, 70 dias. Enfim, foi

um ano repleto de movimentações dos servidores públicos discordando do arrocho e

lutando por um serviço público de qualidade. Diante dessa peça orçamentária do ano

que vem, teremos também muitas lutas. Infelizmente, o prejuízo se dá para os mais

pobres, que necessitam do serviço público. Os servidores terão de lutar não apenas

para aumentar o seu salário, mas por melhorias, por hospitais e centros de saúde

mais dignos. Tudo precisa de recursos públicos. Para que os alunos aprendam não é

preciso  apenas  professores  bem  pagos,  mas  recursos  que  permitam  às  escolas

funcionar. Nada disso está previsto de forma eficiente na peça orçamentária do ano

que vem.

Sr. Presidente, colegas Deputados, há duas premissas que atrasam o crescimento

de Minas Gerais e estão postas no Orçamento. Uma delas é o endividamento ainda

maior, desmascarando a farsa do Déficit Zero. Não canso de repetir que, depois de

oito anos de governo,  Aécio Neves assume o Senado -  assume mais  ou  menos,

porque é pouco visto lá, fica mais no Rio de Janeiro do que em Brasília “legislando” -

dizendo que a dívida de Minas é impagável. Ora, mais o déficit não era zero? Por que
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na época em que era  Governador  não anunciou  que Minas  Gerais  estava falida,

endividada? Agora vem dizer que a dívida é impagável. Mas contrai outra dívida de

mais  R$7.000.000.000,00,  para  se tornar  ainda impagável.  Infelizmente,  esse é o

quadro que está sendo apresentado.

Como o  governo trata  isso  nos investimentos  principais?  Essa é  a  análise  que

passo  a  fazer  nos  breves  minutos  que  me  restam.  Em  relação  à  educação,  a

previsão, Deputado Adelmo, entendedor da área de saúde – se me permite, falarei

também desse assunto -, as notícias não são boas, Deputada Maria Tereza Lara, que

é  educadora.  O  Orçamento  prevê  investimentos  não  de  25%  novamente,  como

manda a Constituição, mas de apenas 22,18%. Serão, portanto, 3% a menos, o que é

muito dinheiro.

O  recurso  orçamentário  é  da  ordem  de  54  bilhões.  Teremos  3%  a  menos  na

educação,  portanto um déficit  de 882  milhões  para  o  ano que vem,  pois  apenas

22,18% serão colocados na educação. Como o governo faz essa farsa, essa mentira,

como ele mascara  os  dados  da educação? Ele  inclui  o  salário  dos aposentados,

esquecendo-se  de  que  aposentado  não  é  investimento  na  educação,  mas  uma

obrigação da Previdência Social. Entretanto ele inclui os professores aposentados,

educadores, no cálculo e diminui o investimento em 882 milhões. É muito recurso

num ano que poderia ser  investido nas escolas,  nos salários  dos professores, na

melhoria do sistema educacional e na formação dos nossos professores, que estão

precisando disso. Então, Deputado Adelmo Carneiro Leão, mais uma vez, esse é o

quadro da educação para o ano que vem, pois já é assim, foi assim com Aécio, foi

dessa forma com o Anastasia e continuará sendo assim no ano que vem.

Fizemos emendas e iremos apresentá-las, mas provavelmente a base do governo,

que vota com o governo em qualquer circunstância, pois é submissa.... Espero que

eu  não  seja  cassado  por  dizer  que  a  base  é  submissa,  porque  ameaçaram  o

Deputado Sávio Souza Cruz, que disse que a base é submissa. E ficaram revoltados.

Mas  é  submissa  mesmo,  porque  não  faz  o  questionamento  devido  sobre  essas

questões.  Devemos fazer  isso,  até  mesmo por  obrigação como oposição e como

homem público.

O art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz, nitidamente, que os 25%
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não podem ser  mascarados com o salário  daqueles  aposentados da Previdência.

Também em 2009, o Tribunal de Contas chamou a atenção para isso. Disseram: “É

errado, não pode ser feito”.  Em 2010, mandaram recado:  “Lembrando que...”  Não

tiveram nem a coragem de dizer que isso não pode. O próprio Tribunal de Contas vai

se  amesquinhando,  se  acovardando.  Ele  também  é  submisso,  lambe-botas  do

governo. Essa é a expressão que deve ser usada também para o nosso Tribunal de

Contas, que não faz a análise correta. Isso acontece no caso da educação. Queria

dar essa informação aos nobres Deputados e Deputadas e ao nosso público, a fim de

saberem o tratamento dado à educação.

Mas o mesmo é feito com a segurança pública, em que há também um investimento

menor. E o meu tempo é curto, senão diria ainda dos investimentos na agricultura

familiar. Fiquei abismado, e o Deputado André Quintão nos ajudou a tentar fazer com

que o investimento na questão social ampliasse um pouco na disputa que fizemos no

seminário  realizado pela  Assembleia,  aliás,  muito  bem feito.  Quero  parabenizar  o

Deputado  Dinis  Pinheiro  e  o  Deputado  André  Quintão,  que  nos  ajudou  na

coordenação  desse  evento  para  tratar  do  Minas  Sem  Fome.  O  Deputado  André

Quintão, que acaba de entrar neste Plenário e do qual eu falava exatamente agora,

pois  fizemos um trabalho  excepcional  e procuramos colocar  no Orçamento algum

recurso, mesmo que ainda menor, para as questões sociais da agricultura familiar,

porque era tão pouco! Conversei com o Subsecretário Gadelha em meu gabinete,

pois  ele  tem  um planejamento  extraordinário  para  a  agricultura  familiar,  a  fim  de

melhorar  as  condições  dos  nossos  pequenos  produtores,  a  alimentação  escolar,

enfim, um planejamento para várias melhorias. Mas o recurso, Deputado André, era

uma micharia. Não me lembro o valor, mas era tão pouco que o Gadelha, coitado,

estava desanimado do ponto de vista da expectativa  financeira,  mas animado do

ponto  de  vista  de  sua  ideologia,  porque  é  um  dos  nossos,  um  batalhador  pelas

questões sociais.  Com muito esforço,  o Deputado André Quintão conseguiu ainda

alimentar o Orçamento com alguma coisinha a mais, para salvar alguma coisa para a

agricultura familiar e a questão social durante o ano de 2012. Mas é muito pouco. O

governo continuará cuidando das questões sociais basicamente por meio do governo

federal.  O  Deputado  Duarte  Bechir  também  cobrou  algumas  questões  para  a
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infraestrutura,  e relembro  as  questões  socais,  cujo  investimento  é  quase todo do

governo da Presidenta Dilma, que vem para cá,  e não há,  por parte do governo,

investimento no Orçamento deste ano para as questões sociais.

Falei  da  segurança  pública,  da  educação,  das  questões  sociais,  da  agricultura

familiar, mas não poderia deixar de falar da saúde, talvez um dos grandes transtornos

de Minas Gerais do ponto de vista do serviço público. Mas é claro, Deputado Adelmo.

Veja  a  análise  do  Ministério  Público  de  Contas,  para  depois  não  dizerem  que

inventamos dados. Lerei a análise do Ministério Público de Contas:

“Concluímos,  então,  que,  excluídas  do  cômputo  das  aplicações  em  ASPS  as

despesas com assistência à saúde cujo acesso é restrito à clientela fechada (PMMG,

Ipsemg e IPSM), aquelas custeadas por fontes de recursos da Copasa, bem como os

recursos inscritos em Restos a Pagar  não processados,  o percentual  apurado no

exercício financeiro de 2010 passa a ser de 7,81%.” Longe dos 12%, e - repito - essa

é  a  análise  do  Ministério  Público  de  Contas.  “Dessa  forma,  constata-se  o  não

cumprimento do índice constitucional  no que se refere às despesas com a saúde

pública no Estado de Minas Gerais.” Ou seja, não se respeitou a Constituição no que

concerne aos recursos dos 12% da saúde. Para não ficar apenas no que disse a

Procuradora  do  Ministério  Público  de  Contas,  a  Dra.  Sara  Meinberg,  que fez  um

excelente trabalho, depois o Conselheiro Sebastião Helvécio, nosso companheiro que

foi Deputado do PDT, diz o seguinte: “Diante do exposto (...)” - que é esse quadro - “

(…) e considerando a necessidade premente de ajuste dos procedimentos (...)” - veja

bem, Deputado Adelmo Carneiro Leão - “ (…) determino ao Governo Estadual, por

meio das Unidades Executoras das Ações da Saúde, que apresente, no prazo de 90

dias, contados do recebimento deste parecer prévio, Plano de Ação contemplando as

medidas corretivas a serem adotadas.” Ele segue dizendo que se deve chegar aos

12% para as medidas corretivas. Qual a principal medida corretiva? Apresentar uma

peça do Orçamento do ano que vem que corrigisse isso, principalmente agora que foi

aprovada nacionalmente e finalmente a Emenda Constitucional nº 29, regulamentada;

mas o governo não está nem aí para regulamentação nem para a saúde. O que o

governo faz agora com o Orçamento, Deputado Adelmo Carneiro Leão? Apenas a

previsão  de  9,82%.  Ao  final,  ele  chegará  novamente  aos  7%  ou  8%,  que  é  o
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costumeiro,  o  que  os  tucanos  vêm  fazendo,  desde  Aécio  Neves,  com  esse

atendimento  à  saúde,  em  torno  de  7%  a  8%.  A previsão  é  de  9,82%,  e  faltam

R$683.000.000,00  para  o  orçamento  do  ano  que  vem.  Então,  na  educação  são

R$882.000.000,00 a  menos  e  na  saúde  pública  são R$683.000.000,00 a  menos.

Somamos  esse  valor  e  serão  mais  de  R$1.500.000.000,00,  ou  seja,  quase

R$1.600.000.000,00  a  menos,  uma  previsão  orçamentária  aquém  daquilo  que  a

emenda constitucional tanto da educação quanto da saúde coloca. Esse é o quadro

da previsão orçamentária do governo.  Por  isso,  o Senador  Aécio Neves é réu no

processo aqui em Minas Gerais. No Ministério Público, ele é réu em uma dívida de

R$4.300.000.000,00, que agora aumenta, segundo o cálculo da nossa bancada, para

um déficit, de 2003 a 2010, de R$6.800.000.000,00 só com saúde pública, em Minas

Gerais. Não há Prefeito que aguente, não há cidadão que aguente essa política que o

governo  recoloca  para  Minas  Gerais,  nesse  Orçamento.  Há  o  endividamento  do

Estado por meio de mais empréstimos e o arrocho por meio de choque de gestão.

Infelizmente, é isso que está escrito aqui na peça orçamentária.

Vamos, Deputado Adelmo Carneiro Leão, tentar fazer correções e emendas. Acho

difícil aprová-las pela submissão da base, mas é nosso dever fazer isso e mostrar ao

povo mineiro o que, de fato, está acontecendo. Antes de terminar, passo um aparte

ao nobre Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, temos

uma  história,  nesta  Casa,  de  uma  longa  caminhada,  de  participação  junto  aos

movimentos sociais, aos sindicatos e aos servidores públicos. Podemos celebrar e

dizer hoje que, embora estejamos muito longe daquilo que queremos e é necessário

para  o  nosso  Estado  e  o  nosso  país,  tudo  que  conquistamos  do  pouco  que

conquistamos foi fruto da luta, o que não nos desanima.

Porque, senão, seria para falarmos:“Até logo para vocês. Vou embora”. Mas, como

sabemos que mesmo sendo dura e difícil é a luta que nos permite avançar, inicio o

meu aparte parabenizando-o,  parabenizando o  movimento  Minas sem Censura,  o

nosso  bloco  parlamentar,  por  essa  consciência  da  necessidade  de  continuarmos

lutando  para  avançarmos.  Mesmo  em  relação  aos  professores,  aos  servidores

públicos, as conquistas todas foram tiradas a fórceps desse governo, sempre, mas
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foram fruto da luta. O nome Minas sem Censura é muito positivo, muito interessante,

muito expressivo nesse momento da nossa história.

Esse  governo  conseguiu  fazer  blindagem  de  todas  as  formas  possíveis  para

parecer um bom governo, escondendo tudo, todas as suas falhas, não divulgando,

fazendo acusações de outros para poder esconder as suas fraquezas. Quantas vezes

vimos, nesta Casa, parlamentares, não digo submissos, que são servis. A palavra é

um pouquinho mais forte - e se precisar de cassar a gente por isso, eles podem me

cassar mil vezes. Não há problema, não. Enfim, são muito servis. Até entendo. Não é

só aqui, não, Deputado, como já ouvi V. Exa. dizer - e é isso mesmo - em muitos

lugares  os  nossos  parlamentos  estão  servis  aos  executivos.  São  absolutamente

cativos,  são departamentos  de  governo,  infelizmente.  Mas,  se  pudessem avançar

mais, levar a crítica sincera, fraterna, no sentido de encontrarmos solução para os

desafios, seria muito positivo, pois estaríamos ajudando a todos. Se calarmos diante

das fraquezas e dos erros do nossos governos, nós não vamos ajudar os governos.

Vejo que essa blindagem é muito grande. Até nos irritamos um pouco com a nossa

assessoria,  porque  não  houve  uma emenda para  falar  que teria  de  aplicar  mais

R$700.000.000,00  no  setor  de  saúde,  para  garantir  o  cumprimento  da  emenda

constitucional, votando ou não a sua regulamentação. Agora, ao votar, não haverá

mais jeito de esse pessoal ficar dando desculpas - espero que não, vamos ver. Mas

eu ainda temo, porque sempre deram um jeito.

Então, blindaram de tal forma que, na própria apresentação da peça orçamentária,

não se consegue apresentar a emenda no computador. Eles criaram uma estrutura

informatizada que também blinda a sua estrutura.

O Deputado Rogério Correia* - Só o relator, que é deles.

O Deputado Adelmo  Carneiro  Leão (em aparte)  -  Só  o  relator  pode.  Esse é  o

problema, nem emendas para alertar e mostrar nós podemos fazer. Eles blindaram

também o Orçamento, engessaram o Orçamento de tal forma que fazem como estão

fazendo no nosso Estado.

Em relação à saúde, vi  tantos subirem a esta tribuna para dizer  que o governo

federal não está colocando mais recursos. Mas ninguém deste governo viu subirmos

na tribuna para dizer que também defendemos que o governo federal coloque mais
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recursos. Mas, falar do governo federal sem cumprir a sua contraparte, sem cumprir o

que manda a Constituição! Porque não pode falar do governo federal dizendo que ele

não cumpre. E isso porque há um órgão neste país, chamado Conselho Nacional de

Saúde, que faz avaliação da aplicação dos recursos. Nele é que deveríamos mirar

para saber se aplicou ou não. E, se existe alguém que não aplica, o maior deles são

os governos dos Estados e principalmente o governo de Minas, que está entre os

campeões dos Estados que não aplica, que manipula, que distorce, que justifica o

que é injustificável. Agora não tem jeito mais, tem de colocar mais R$700.000.000,00.

E isso dá para fazer milhares,  milhões de consultas, de tratamento de câncer de

mama,  de  tratamento  de  diversos tipos  de  câncer,  de  quimioterapia,  radioterapia,

diagnóstico precoce, diagnósticos laboratoriais. O que não podemos admitir no nosso

Estado, por omissão do governo, é ver as pessoas esperando por um tratamento que

nunca chega, tendo de ficar nos corredores dos nossos hospitais,  não recebendo

medicação  necessária;  é  ver  os  servidores  da  saúde  não  sendo  tratados  com

dignidade, pois, como estamos acompanhando, sabemos da situação dramática em

que eles se encontram.

Espero que, com a regulamentação da Emenda nº 29, a nossa luta continue maior

ainda,  mas  que não vejamos  as  pessoas  justificarem que  não há recursos.  Mais

R$700.000.000,00, no mínimo, podem e devem ser aplicados na saúde, pela ordem

constitucional vigente, sem considerar o passado.

O Deputado Rogério Correia está abordando uma questão importante, que não é

apenas fruto da nossa análise - do PT e do bloco -, mas do Ministério Público. Trata-

se de uma análise séria, correta e detalhada. São bilhões de reais que este governo

do Estado de Minas  deve ao  povo mineiro  para que a  saúde seja  tratada como

estabelece a Constituição, como direito fundamental da pessoa.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro Leão, pelas

palavras que sempre engrandecem o nosso Parlamento.

Sr. Presidente, no pouco tempo que me resta, quero concluir e apontar um rumo.

Não nos basta apontar os defeitos, temos de apontar os rumos. Isso é importante,

principalmente  para  nós,  do  PT,  do  PCdoB,  do  PMDB,  aliados  nesta  Casa,  que

também  compõem  o  governo  da  Presidente  Dilma.  Temos  responsabilidade  de
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apresentar a Minas o futuro.

Nós, do movimento Minas sem Censura, que reúne esses partidos que citei,  os

movimentos sociais e os Deputados Federais que apoiam o governo da Presidente

Dilma e que questionam esse modelo de Minas,  o qual  criticamos, decidimos,  no

início do próximo ano, começar as caravanas por Minas Gerais. As caravanas serão

do movimento Minas sem Censura com o movimento Pró-Dilma. Vamos fazer um

retrato da Minas real para mostrar aos mineiros e, ao mesmo tempo, mostrar, com

mais evidência, aquilo que o governo federal já traz para o nosso Estado.

Serão caravanas importantes que percorrerão o Sul de Minas, o Norte, a Zona da

Mata, o Jequitinhonha, o Mucuri, a nossa região metropolitana, o Noroeste mineiro,

enfim, estaremos em toda Minas Gerais.  Claro que iremos nos finais  de semana,

após o nosso trabalho aqui, mas chamando os movimentos sociais a participarem

conosco. Vamos fazer uma ampla mobilização social e política apontando para Minas

Gerais uma nova perspectiva, uma saída para esse quadro. Vamos fazer com que

Minas se pareça mais com o projeto democrático popular com o qual o Brasil está

avançando  e  crescendo  e  menos  com  o  passado  neoliberal  do  arrocho,  do

endividamento e do choque de gestão. Minas tem de assemelhar-se mais a esse

Brasil que avança, que cresce, que se compara com a América Latina, que está em

pujança e crescimento, e não com a crise do capitalismo europeu e norte-americano

e, repito, com o passado neoliberal, que me parece falido neste instante.

O objetivo dessa caravana dos movimentos sociais com os partidos políticos de

Oposição  será  aproximar  Minas  do  Brasil.  Ano  que  vem  será  um  grande  ano.

Deputado Paulo Guedes, além daquilo que proclamamos neste ano, da Oposição que

fizemos e construímos aqui, queremos no próximo ano construir tanto o caminho da

Oposição quanto de um novo modelo para Minas. Queremos apontar esse caminho

como uma grande perspectiva para o nosso Estado. Estou otimista com relação a

isso. Acredito que o nosso partido e o movimento Minas sem Censura têm tudo para

mostrar que Minas Gerais pode ser um Estado melhor para se viver, um Estado de

todos, um Estado democrático popular.

Obrigado,  Sr.  Presidente,  pelo  tempo e pela possibilidade de discutir  a  questão

orçamentária deste ano.
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O Sr. Presidente - Não há outros oradores. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a votação destacada das

Emendas nºs 510 e 511. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com

o  inciso  XVII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Em  votação,  o  projeto,  salvo

emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas e

subemendas com parecer pela aprovação. As Deputadas e os  Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação

das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 30, 132, 136, 185 e 291, ficam prejudicadas

as Emendas nºs 30, 132, 136, 185 e 291. Em votação, as Emendas nºs 24 a 29, 31 a

46, 53 a 56, 66 a 68, 71, 72, 78 a 82, 97, 98, 131, 133 a 135, 178, 179, 186 a 202,

212, 213, 217, 219, 220, 222 a 224, 226, 266 a 268, 296, 310 a 363, 374 a 376, 378 a

381, 384 a 387, 392, 397, 398, 421 a 442, 473, 475, 477, 479, 484, 490, 498 a 509,

512, 513 e 534. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº 510. As Deputadas e

os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Votação da Emenda nº 511. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - É apenas para registrar a posição favorável do PT e

do PCdoB às duas emendas destacadas, relativas à educação e à saúde, e peço aos

aliados que também votem favoravelmente. Peço também ao Deputado Alencar que

vote  conosco.  Não  vou-me  alongar,  porque  já  expliquei  a  razão  de  termos

apresentado as duas emendas, que destinam o valor de R$1.500.000,00 à educação

e à saúde, para que o preceito constitucional, que obriga a destinação de 20% e 12%

para  a  educação  e  a  saúde,  respectivamente,  seja  respeitado,  já  que  a  peça

orçamentária não está-se adequando a esse preceito. Portanto, peço que, na votação

das duas, registre-se o voto favorável do PT e do PCdoB.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 511. As Deputadas e os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Registre-se o

pedido do Deputado Rogério Correia, que, aliás, como toda a equipe do PT, já havia

manifestado a sua posição na própria votação, a que foram contrários. Está, portanto,
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aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.521/2011 com as Emendas nºs 1 a

19, 21 a 23, 47 a 52, 57 a 65, 69, 70, 73 a 77, 83 a 96, 99 a 130, 137 a 177, 180 a

184, 203 a 211, 214 a 216, 218, 221, 225, 227 a 265, 269 a 290, 292 a 295, 297 a

309, 364 a 373, 377, 382, 383, 388 a 391, 393 a 396, 399 a 420, 443 a 472, 474, 476,

478, 480 a 483, 485 a 489, 491 a 497, 514 a 533 e 535 a 613 e as Subemendas nº 1

às Emendas nºs 30, 132, 136, 185 e 291. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria que se registrasse o

meu voto nas mesmas condições do voto do Deputado Rogério Correia.

A Deputada Liza  Prado -  Não totalmente.  Minha posição foi  oposta apenas em

relação às emendas que apresentei. Minha posição foi a mesma dos colegas, exceto

em relação às Emendas nºs 30 a 46 e 179, a que eles foram contrários. Se são

emendas que apresentei, como votaria contra elas e a favor do parecer pela rejeição?

Portanto, quero que se registre em ata a minha posição.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 2.695, 2.696,

2.697 e 2.726/2011 (À promulgação.); dos Projetos de Lei Complementar nºs 18 e

22/2011 e dos Projetos de Lei nºs 252, 558, 1.079, 1.283, 2.229, 2.391, 2.449, 2.450,

2.451,  2.550,  2.571,  2.616,  2.617,  2.656,  2.661,  2.709,  2.520  e  2.521/2011  (À

sanção.).

Declarações de Voto

A Deputada Maria Tereza Lara -  Deputado Dilzon Melo,  que preside agora esta

sessão, Deputados e Deputadas desta Casa, quero inicialmente dizer que, no projeto

de lei  orçamentária,  a  nossa Comissão de Segurança Pública,  da  qual  sou Vice-

Presidente e que tem como componentes o Deputado João Leite, como Presidente, e

também  os  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Cássio  Soares,  aprovamos  uma

emenda abrindo uma rubrica para R$100.000,00 de recurso para o Proerd. É lógico

que isso é pouco, mas já é uma janela para o governo alocar mais recursos. O Proerd

é  um  projeto  extremamente  importante  de  prevenção  às  drogas.  Nesta  semana,

tivemos  em Betim uma formatura  de mil  adolescentes desse projeto,  reivindicado
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pelas escolas e pelas cidades. Quero deixar registrada a importância de uma ação

coletiva. Essa reivindicação foi fruto do fórum técnico “Segurança nas escolas - por

uma cultura de paz”. Como já foi falado pelo Deputado André Quintão, tanto o projeto

do PPAG, cujo relator é o Deputado Doutor Viana, como o da lei orçamentária, cujo

relator  é  o  Deputado  Zé  Maia,  foram  construídos  a  várias  mãos.  E  tivemos  a

participação efetiva da Comissão de Educação, por intermédio do Presidente Bosco,

nesse  fórum  técnico.  Então,  quero  registrar  a  importância  da  educação  para

construirmos essa cultura de paz, combater esse alto índice de violência de jovens e

adolescentes, principalmente no nosso Estado, onde a situação é gravíssima, e no

País  inteiro.  Deixo registrada a importância dessa emenda e da ação coletiva da

Assembleia  Legislativa.  Para  encerrar,  a  cada  parlamentar,  aos  assessores  e

Consultores, à Mesa, aos sindicatos, à população de modo geral, aos movimentos

sociais que participam e àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, a toda a

equipe da TV Assembleia, à nossa amiga da bancada feminina Deputada Lisa, que

está  aqui  até  agora,  enfim,  a  todos  quero  desejar  um  feliz  Natal.  E  que  o

aniversariante  Jesus,  que  nasceu  em  Belém,  seja  lembrado  por  nós.  Às  vezes

pensamos em tantas coisas,  em comprar e dar  presentes, e nos esquecemos do

verdadeiro aniversariante. Que Jesus abençoe a cada um e a cada uma de nós, e

que 2012 seja um ano em que vivenciemos a fraternidade e uma sociedade mais

igual. Este ano foi tão difícil, mas felizmente conseguimos superar muitas dificuldades

e encerrá-lo na Assembleia de Minas. Que construamos um 2012 em que haja mais

fraternidade. Obrigada.

O Sr. Presidente - Parabéns pelo seu trabalho e pela aprovação da emenda. Com a

palavra, para declaração de voto, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza  Prado -  Com o esforço de  todos os Deputados  e Deputadas,

encerramos os trabalhos. Tenho certeza de que todo trabalho feito nas comissões foi

válido, e as emendas, mesmo que pensem que têm um valor pequeno, fazem uma

diferença  muito  grande.  Essa  emenda  nos  permitirá  ajudar  as  crianças  a  se

fortalecerem,  ajudar  as  famílias  a  terem  informação  adequada  e  afastar  nossas

crianças das drogas. Demorei muitos anos para conseguir ser Deputada, e sempre

permaneço no Plenário até o encerramento dos trabalhos. Com toda dificuldade, por
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quatro  vezes  tentei  ser  Deputada,  mas  ficava  na  suplência,  e  sempre  tive  esse

desejo.  Hoje  vejo  a  importância.  Quanto  mais  temos  espaço  no  Plenário,  mais

fazemos a diferença e vemos que realmente podemos ajudar. Quando se persiste,

como no seminário de educação, trazemos conhecimento, melhoras para ajudar as

pessoas e para que o Estado continue se desenvolvendo, mas com qualidade de vida

e para que as pessoas tenham na Assembleia a sua parceira. O que via durante todo

esse tempo em que tentava disputar  as  eleições  para  Deputada não  me causou

decepção  quando  cheguei  aqui  e  conheci  o  corpo  técnico  desta  Casa.  Passei  a

admirar  e  a  gostar  dos  funcionários  da  Assembleia,  reconhecendo  na  maioria

esmagadora muita competência, mas o que mais admiro neles é o bom humor, com

raríssimas exceções. As pessoas trabalham muito, sempre que chego já estão aqui -

sou a primeira a chegar  e a última a sair  -,  o  pessoal  da assessoria  técnica,  da

assessoria da Mesa, a comunicação, os garçons, a Polícia Legislativa, que trabalha

em momentos difíceis e consegue, com muita tranquilidade, desvendar e melhorar as

dificuldades  do  momento,  encontrando  saídas  de  forma  carinhosa,  educada  e

elegante. Acredito que a maioria dos Deputados e Deputadas também tem condição

de fazer um trabalho assim. Deputado Dilzon, passei a admirar o trabalho da Mesa,

porque vocês têm muita paciência. Eu não estava acostumada com um tratamento

tão  bom.  Estava  acostumada  aos  embates  mais  acalorados  e  apaixonados.  O

Presidente Dinis Pinheiro, V. Exa. e todos os membros da Mesa - falta uma mulher,

mas  creio  que  avançaremos  -  têm  sempre  muita  paciência  e  capacidade  de

articulação.  Tenho  de  cumprimentar  tanto  a  Oposição  quanto  as  lideranças;  o

Deputado  Tiago  Ulisses,  parabéns  pelo  trabalho;  o  Líder  da  Minoria;  o  Líder  da

Maioria; o Deputado Mourão, uma pessoa que admiro muito, e o Deputado Alencar,

uma pessoa sempre  alegre  e  sincera.  Passei  a  conhecer  o  corpo da Casa e os

Deputados, que são sempre muito sinceros, e isso é muito importante. Quero dizer

que  temos  muito  a  caminhar,  Sr.  Presidente,  Deputado  Dilzon,  porque  temos

desafios. Já temos uma enorme facilidade para defender os nossos Municípios. Até

nos momentos difíceis, quando são realizadas audiências públicas nos Municípios,

percebemos  que  a  Assembleia  está  preocupada.  Uberlândia  fica  a  quase  700km

daqui,  e  realizamos  várias  audiências  públicas  lá  para  discutir  a  questão  da  16ª
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delegacia. O problema não foi totalmente resolvido, mas já existe um local para o

plantão da Polícia Civil poder se instalar. Haverá duas áreas. Serão construídos dois

prédios novos. Sempre vamos nos empenhar. Essa é a diferença que um Deputado

faz para a sua cidade e para o seu Estado. Tenho conhecido todo o Estado e percebo

que  a  Assembleia  está  preocupada  em  ouvir  mesmo  nos  rincões,  nos  lugares

longínquos. O nosso Estado é muito grande, possui 853 Municípios, e a Assembleia

fornece  estrutura,  leva  um  corpo  técnico  capacitado  para  as  suas  reuniões.  Um

Deputado só não é bom se não quiser. Há condições de trabalho. Só não trabalha se

não quiser.  Então quero cumprimentar não apenas apenas o corpo da Casa, mas

também vocês que estão em suas cidades e acompanham a TV Assembleia, que

tenham um feliz Ano-Novo. Que tenhamos muita paz, saúde e segurança, para que

as nossas famílias trabalhem em paz. Que Deus nos dê muita força, para ser a voz

do nosso povo, um povo sofrido, que trabalha muito, mas alegre. Que vocês tenham

sempre uma amiga para defender o que é correto e justo, para termos uma cidade e

um país melhor. Boas festas e um feliz Ano-Novo a todos vocês.

O  Sr.  Presidente  -  Parabéns,  Deputada,  pelo  trabalho.  Lamentamos  a  não

aprovação das emendas apresentadas pelo Deputado, mas no próximo ano haverá

aqui diversos companheiros para ombrear com V. Exa. as conquistas em favor dos

seus Municípios. O que esta Casa tem de bom, reconhecido pelos Deputados, é o

valor dos seus funcionários, que são da melhor qualidade, é o que dá sustentação ao

trabalho e a todos os Deputados.

O Deputado Sargento Rodrigues - Ilustre Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário desta

Casa, ao declarar voto, gostaria de falar da importância da peça orçamentária que

votamos.  Tive  oportunidade  de  aprovar  também,  no  PPAG,  uma  emenda  que

contempla  os  agentes  socioeducativos,  estendendo  também  a  eles  o  programa

habitacional  do  governo.  Isso  é  mais  do  que  justo,  porque  não  era  justificável  a

ausência deles do programa habitacional do governo. Ao discutir a Lei Orçamentária,

tive oportunidade de fazer um balanço e de aprovar três projetos de lei nesta Casa.

Foi um ano muito produtivo. Tive oportunidade, diria, a criatividade de apresentar a

Proposta de Emenda Constitucional nº 23, referendada por toda a Casa, que, em

fevereiro,  terá  uma  tramitação  tranquila,  até  porque  ela  está  passando  por  um
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processo de maturação na Casa, vem ganhando corpo, e isso é muito importante no

Parlamento. Quando cheguei, em 1º de fevereiro de 1999, tínhamos uma situação em

que planejávamos e executávamos as operações. Não havia muita discussão. Era

uma  área  completamente  diferente.  Penamos  aqui  no  início  até  conseguir  esse

equilíbrio e a paciência em relação à discussão e à construção. Quando encontro

com o meu grande público, o meu público-alvo, os servidores da segurança pública,

tenho passado isso a eles. A Casa é um processo de convencimento. Muitas vezes,

uma matéria tramita durante duas legislaturas para ser aprovada, como aconteceu

com o projeto do ICMS Solidário, do nosso Presidente Dinis Pinheiro. Estava aqui

quando ele apresentou e quando foi aprovado. Levou praticamente oito anos para

maturar no processo legislativo e ser aprovado. É óbvio que sempre esperamos que o

projeto de sua autoria seja aprovado num tempo mais curto. Mas fomos aprendendo

com o tempo sobre esse processo de convencimento. Quero falar da minha alegria

de exercer o mandato de Deputado. Aprovamos projetos de leis e leis e, a cada ano,

ampliamos os direitos dos servidores da área de segurança pública. Cada vez mais

ampliamos  a  proteção  e  os  direitos,  o  que  é  muito  importante  para  termos  uma

sociedade mais civilizada, uma sociedade que deseja realmente alcançar igualdade e

melhor distribuição de renda, ou seja, que deseja melhorar a divisão desses direitos.

O Estado de Minas de hoje, Deputado Dilzon Melo, traz em seu editorial uma matéria

muito importante e positiva para esta Casa, até porque estamos aqui juntos - V. Exa.

no sexto mandato e eu no quarto - há 13 anos assistindo e percebendo veiculações

de matérias que, muitas vezes, não traduzem o trabalho que esta Casa propõe para

os  mineiros.  Hoje  o  Estado de  Minas,  Deputado  Délio  Malheiros,  diz  o  seguinte:

“Assembleia orgulha Minas. Deputados decidem acabar com o vergonhoso e caro

mandato-tampão”. Portanto, é mais uma contribuição desta Casa. Por iniciativa do

Deputado Alencar da Silveira Jr.,  aprovamos aqui a ficha limpa, e disse isso mais

cedo durante a discussão da lei orçamentária. Esta Casa dá, sim, uma contribuição

expressiva, significativa, do ponto de vista até da moralidade pública. Tenho certeza

de  que  todos  nós,  Deputados,  estamos  orgulhosos  por  termos  aprovado  várias

matérias importantes para o cidadão, para a população mineira. Portanto, orgulho-me

de  ser  Deputado,  orgulho-me  de  pertencer  a  este  Parlamento.  Obviamente  não
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trabalhamos  sozinhos,  Deputado  Dilzon  Melo.  V.  Exa.  acabou  de  referendar  as

palavras  da  Deputada  Liza  Prado.  Neste  momento  quero  apenas  agradecer  aos

nossos  servidores  o  apoio.  Agradeço  a  todos  eles:  aos  de  função  pública;  aos

efetivos; aos de recrutamento amplo; aos dos nossos gabinetes, que estão lado a

lado conosco, ombreando conosco em todas as dificuldades e intempéries; ao corpo

técnico da nossa Casa; à Consultoria; à Polícia Legislativa; à assessoria da Mesa,

que é brilhante e sempre atenciosa. A Deputada Liza Prado, com apenas um ano de

mandato, teve essa percepção; a mulher sempre tem sensibilidade mais aguçada do

que  a  nossa,  tem  um  “feeling”  mais  aguçado.  A  assessoria  da  Mesa,  sempre

impecável,  sorridente,  correta  e  transparente,  sempre  auxiliou  o  conjunto  dos

Deputados,  os  77  Deputados.  Então,  quero  render  os  parabéns  à  assessoria  da

Mesa, a todo o conjunto de servidores do Legislativo e aos servidores dos nossos

gabinetes, que prestam um serviço de altíssimo nível.  Portanto, Presidente, quero

registrar minha alegria de encerrar o mandato, o primeiro ano desta 16ª Legislatura,

de  forma muito  positiva,  não  só  pelos  três  projetos  de  lei  que aprovei,  mas  por

emendas e substitutivos em vários projetos. Realmente avançamos muito em nossa

Casa.  A Assembleia tem tudo para  ser  pioneira  em grandes matérias,  e  ela vem

sendo cada vez mais. Eu diria que a interiorização e as audiências são muito valiosas

para nossa atuação parlamentar. Quero aqui encerrar minhas palavras e agradecer a

V. Exa. pela paciência e ao conjunto de Deputados desta Casa. Desejo a todos e a

todos os familiares um feliz Natal e um Ano-Novo com muita saúde e paz espiritual.

Acho que precisamos de duas coisas em nossa vida: muita saúde e paz de espírito

para trabalharmos, para ajudarmos o próximo, para sermos úteis. É isso o que desejo

a todo cidadão mineiro, a toda a população de Minas. Espero que Deus, cada vez

mais, abençoe essa gente ordeira e hospitaleira e este Estado, que tanto nos comove

e é berço de revoluções neste país e sempre se portou na dianteira nos grandes

gritos de nossa história. Parabéns a todos os Deputados desta Casa e aos nossos

servidores. Aos cidadãos mineiros desejamos muitas felicidades, um Natal cheio de

luz e paz. Presidente, agradeço, mais uma vez, a V. Exa. pela atenção. Espero que

Deus  ilumine V.  Exa.  e  sua família,  que  ela  seja  grandiosa  em  saúde e  paz  de

espírito.
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O Sr. Presidente - Parabéns, Deputado, pelo trabalho, pela obstinação, pela procura

e pelos projetos aprovados. O reconhecimento é tanto que o Deputado Alencar da

Silveira Jr. pediu que fizéssemos a sua promoção para Coronel. V. Exa. deixará de

ser Sargento para ser Coronel. Parabéns pelo trabalho.

O Deputado Sargento Rodrigues - Aprovado.

O Deputado Rômulo Veneroso - Caro Deputado Dilzon, serei bastante breve, mas

não  poderei  deixar,  neste  momento,  de  agradecer  a  Deus,  a  todos  os  colegas

Deputados, aos servidores desta Casa e à Mesa. Aproveito para parabenizar toda a

Mesa e os Deputados desta Casa pelo grande trabalho realizado este ano. Gostaria

de  dizer  que  estamos  entrando  no  recesso,  mas  que  os  nossos  gabinetes,  na

Assembleia e em Betim, permanecerão abertos, pois o trabalho continua. Aproveito

para desejar a todos um feliz Natal e um Ano-Novo cheio de sucesso e realizações.

Que Deus esteja presente, a cada dia, na vida de cada mineiro. Obrigado pelo apoio

recebido,  principalmente da Mesa.  Também parabenizo o governo do Estado pelo

grande  trabalho  realizado  e  pelos  grandes  desafios  que  enfrentou,  mostrando

resultados. Tenho certeza de que 2012 será ainda melhor para o povo mineiro. Muito

obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Parabéns,  Deputado  Rômulo  Veneroso,  pela  presença,  pela

participação e pela contribuição que dá a esta Casa. Que Deus continue abençoando

V. Exa.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, V. Exa. é muito espirituoso. Queria

agradecer o apoio que recebi especialmente dos servidores efetivos e dos servidores

do  Plenário.  Peço  desculpas  a  alguns  colegas  Deputados,  porque,  às  vezes,  no

momento das nossas críticas, alguns as tomam como algo pessoal. Não tenho nada

de crítica pessoal, pelo contrário. Tenho defendido que nesta Casa parlamentar há um

número  infindável  de  Deputados  comprometidos  com  a  causa  pública  e  com  o

exercício regular dos seus mandatos, ao contrário do que, às vezes, escuta-se lá fora:

os Deputados não trabalham tanto em prol do povo mineiro. Alguns cometem desvios,

o que é natural em todo e qualquer parlamento. Mas posso ser testemunha de que os

Deputados  mineiros  têm  trabalhado  muito.  Tivemos  embates  aqui,  no  final,

especialmente em relação aos cartórios. Eu fui crítico, não de alguns Deputados, mas
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de algumas posições jurídicas acerca do assunto. Às vezes, alguns podem levar isso

para  o  lado  pessoal,  mas  não  tem  absolutamente  nada  a  ver.  Tanto  que  nos

dispusemos a voltar a discutir o assunto no ano que vem, e aquilo que deverá ser

votado  e  aprovado,  aquilo  que  for  justo  terá  a  minha  contribuição.  Lamento  que

muitos projetos de extremo interesse do povo mineiro não tenham sido pautados, e

este Deputado tem reclamado - e com razão - da Secretaria-Geral da Mesa, que tem

cerceado o trabalho deste parlamentar. Mas isso é natural em uma Casa Legislativa,

e continuarei lutando, batalhando para que esses projetos sejam pautados e para que

isso não aconteça. Tive um grande aprendizado este ano com colegas Deputados

que muito colaboraram com o exercício do meu mandato. Muitas emendas e projetos

de interesse da sociedade foram aprovados. Ontem, vi o projeto de lei complementar

do Deputado Ulysses Gomes ser aprovado. Era uma ideia que tínhamos e não foi

colocada no papel no momento oportuno. Acreditamos que o ano que se avizinha

será exitoso para esta Casa. Agradeço também aos meus colegas da Comissão de

Defesa  do  Consumidor:  Deputados  Carlos,  Duilio  e  Antônio  Júlio,  assim  como a

guerreira  Deputada Liza  Prado.  Essa comissão,  Presidente,  cumpriu  seu papel  e

discutiu com muita seriedade e abnegação grandes temas envolvendo Minas Gerais,

como os planos de saúde, a telefonia, o transporte, as seguradoras, o DPVAT etc.

Todos  os  Deputados  que  integram  essa  comissão  foram  de  uma  honestidade  a

qualquer prova. Exerceram seu mandato na comissão de forma isenta de censura e

prestaram grande contribuição a este Parlamento.  Ficam aqui  minhas palavras de

reconhecimento à importância do Poder Legislativo.  Ficam aqui  as palavras deste

modesto Deputado de reconhecimento ao trabalho de V. Exa., que conheço muito

bem e que tem se pautado pela absoluta seriedade no trato da coisa pública. Ficam

aqui também minhas desculpas se extrapolei em algum momento e se alguém se

sentiu ofendido em razão da nossa conduta no exercício da atividade parlamentar. No

mais, gostaria de desejar a todos um feliz Natal, especialmente aos funcionários da

Casa, meus colegas concursados e não concursados, de gabinete, de RA e deste

Plenário,  que  prestaram  grande  serviço  ao  povo  mineiro,  quando  honraram  sua

profissão em prestígio do Parlamento de Minas Gerais. Era isso o que tinha a dizer,

Sr. Presidente.
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O  Sr.  Presidente  -  Prezado  Deputado  Délio  Malheiros,  o  contraditório  é  peça

fundamental para o fortalecimento da democracia, e V. Exa. fez isso brilhantemente,

durante todo o ano, não só mostrando sua posição marcante mas também querendo

contribuir para o melhoramento dos projetos. Lógico que nem tudo é aprovado. Essa

é  a  vida.  Nem  sempre  temos  sucesso  naquilo  que empreendemos.  Todavia,  sua

obstinação,  seu procedimento,  sua lisura,  sua honradez fazem com que sigamos

esse exemplo de perseverança durante todo o ano. É assim que se contribui com o

processo  democrático,  para  fortalecimento  até  mesmo  das  justas  causas  aqui

reivindicadas. Queremos parabenizá-lo. Não esmoreça nessa busca, nessa procura

em  que  V.  Exa.  sempre  se  notabilizou,  que  é  exatamente  a  apresentação  do

contraditório, mostrando o outro lado da moeda para que as pessoas possam refletir

mais acerca de suas decisões, principalmente neste Parlamento, que rege a vida de

tantos mineiros. Com mais preocupação, com mais afinco, com mais cuidado temos

de trabalhar. Parabéns pelo trabalho e que Deus continue abençoando V. Exa.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  mais  uma  vez  quero

parabenizar toda esta Casa, os funcionários, os companheiros da Mesa, V. Exa., que

foi um grande companheiro neste ano, a Deputada Liza Prado, que está presente, o

Deputado Sávio, enfim, todos. Finalizamos 2011 e iniciaremos o novo ano com novas

expectativas, que possamos continuar mudando. O “Estado de Minas” de hoje traz,

no seu editorial, como dito pelo Deputado Sargento Rodrigues, uma grande menção a

esta Casa.  Na avaliação de todo o ano e de tudo que foi  feito  sob a direção do

Deputado  Dinis  Pinheiro,  tivemos  condições  de  mostrar  que  somos  a  melhor

Assembleia do Brasil. Falo isso com muito orgulho. Nas reuniões de nossa entidade

maior, a Unale, tenho o orgulho de dizer que faço parte da melhor Assembleia do

Brasil, a mais qualificada e que possui um corpo de funcionários exemplar, o que,

acima de tudo, mostra a diferença de outros parlamentos. Há parlamentos, como o de

Roraima, onde há Deputados presos e a Assembleia acabada; como a do Ceará,

onde houve invasões da população, que fazia reclamações; como a do Paraná, que

viveu escândalo  nacional.  São exemplos  que a  Assembleia  de Minas não segue.

Todos seguem o exemplo da nossa Assembleia, por estarmos na frente. Lembro que

tivemos oportunidade de aprovar aqui, com o apoio desta Casa, a primeira emenda à
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Constituição  que  trata  da  ficha  limpa  para  o  Executivo,  de  minha  autoria.  Foi  o

primeiro Estado que aprovou um projeto dessa natureza. Demos exemplos do que

queremos e do que fazemos aqui. Tivemos a oportunidade de apresentar e aprovar

um projeto que acabou com o fumo em lugar fechado em Minas Gerais. E vejo hoje

que o Congresso aprovou outro  projeto proibindo os  fumódromos.  Se pensarmos

bem, aqui em Minas o fumódromo, que estava na lei  - por ter acompanhado a lei

federal -, já era um exemplo, porque exigia tanta coisa e ficava tão caro que ninguém

fez. Nenhum restaurante e nenhuma casa noturna construiu fumódromo. Podem ter

feito um local de fumar, do lado de fora, em ambiente aberto. Então não adiantou

nada para Minas Gerais  esse projeto da lei  antifumo. E há ainda outros  projetos.

Deputado Dilzon Melo, pensava que ontem poderíamos ter respondido um anseio da

população transferindo o IPVA para março, como há um projeto que está tramitando

nesta Casa, que tentaremos aprovar depois de acertar com as Prefeituras. O projeto

que transfere a primeira parcela do IPVA para 15 de fevereiro não foi aprovado ontem

não por causa do governo, mas das Prefeituras, porque são muitas as Prefeituras que

esperam o dinheiro do IPVA em janeiro para acabar de pagar o 13º salário. Acho que

temos que colocar uma data, mesmo que não seja para este ano, mas pode ser para

2013. A partir  de 2013 queremos pagar o IPVA a partir  de março. Está chegando

janeiro, vem Natal, vem férias, matrícula escolar, IPTU, todas as despesas do início

do ano, e também o IPVA. Por isso hoje muita gente está ficando inadimplente com

essa taxa. São projetos como esse que esperamos aprovar no ano que vem. Por

exemplo,  o  projeto  da  sacolinha.  O  supermercado  está  mamando  o  que  quer  e

ganhando o que quer, não dando a sacolinha plástica, e a população está tendo que

comprá-la.  Onde foi a economia dos supermercados? Lógico que não foi para as

mercadorias, mas para o bolso dos donos de supermercado. Isso foi uma bondade

que a Câmara Municipal  fez para os  donos de supermercados.  Acabaram com a

sacolinha. Pergunto quanto custa essa sacolinha ao telespectador da TV Assembleia,

essa TV que criamos há 16 anos. Onde está esse dinheiro? Já parou para pensar

nisso,  Deputado  Dilzon  Melo?  Podemos  rever  isso  nesta  Casa,  estabelecendo  a

gratuidade em Minas Gerais.  Pode ser  sacolinha retornável  ou não,  mas será de

graça. Para completar, Sr.  Presidente, gostaria de relembrar que, no próximo ano,
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teremos  a  vontade  de  ver  aprovado  o  fim  da  cobrança  de  estacionamento  em

“shoppings”, como em outros Estados. E venho mais uma vez solicitar a presença e o

apoio de todos nessa caminhada, no próximo ano. Se Deus quiser, teremos um ano

muito  melhor  que este,  já  que o  governo  estará  em  uma condição melhor.  Para

finalizar, quero solidarizar-me com a população que sofre com as chuvas, mais uma

vez. Ontem estivemos quase a tarde toda em contato com a Defesa Civil solicitando

atendimento às  necessidades da população de Itabirito,  Deputados Dilzon Melo e

Sávio Souza Cruz. Solicitamos o apoio da Defesa Civil a Itabirito, que está debaixo

d'água,  também  para  Ouro  Preto,  e  hoje  o  fizemos  para  Raposos,  por  meio  do

Vereador Serginho. Acreditamos que, no próximo ano, não precisaremos passar por

essas  dificuldades  em  Itabirito;  para  que  isso  não  ocorra  é  só  conseguirmos  as

licenças e o recurso para a limpeza de toda a margem do rio, principalmente a parte

que atravessa essa cidade. Gostaria de ser solidário ao povo de Itabirito, aos meus

companheiros, aos meus conterrâneos, aos meus amigos. Sairei agora e irei até lá

para ver no que o Deputado Alencar da Silveira Jr. poderá ajudar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Parabéns, Deputado Alencar da Silveira Jr., pelo trabalho, pela

abnegação também. Posso dizer que V. Exa. é um dos Deputados mais importantes

desta Casa,  porque torna mais afável,  menos pesado o trabalho do Deputado ao

longo dos anos, até por sua maneira descontraída de se portar e de se agraciar com

os demais companheiros. Então, parabéns. Que V. Exa. consiga, no ano que vem,

tudo aquilo que quer para sua Itabirito.

O Deputado Carlos Henrique - Querido Presidente, funcionários, imprensa, todos

que acompanham os trabalhos de Plenário, não poderia deixar de vir, neste último dia

de trabalho de Plenário desta Casa, e fazer um rápido balanço da nossa atividade,

neste primeiro ano legislativo como Deputado da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. Vim da Câmara Municipal de Belo Horizonte, depois de servir à cidade

por 10 anos, e agora gostaria de falar  um pouquinho da nossa atividade, em que

tivemos a oportunidade de fazer algumas audiências públicas. Destacamos uma que

realizamos em Conceição do Mato Dentro para tratar da questão da mineração nessa

cidade.  Tivemos  a  participação  de  mais  de  200  pessoas  nesse  dia,  com  a

colaboração  do  nosso  Presidente  da  Comissão,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.
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Estiveram presentes também nesse encontro os Deputados Tiago Ulisses e Antônio

Carlos Arantes. Foi um importante debate que pudemos propiciar a essa comunidade,

onde  as  pessoas  não  eram  ouvidas  há  mais  de  três  anos,  sobre  o  tema  de

mineração. Tenho certeza de que a comunidade ficou extremamente satisfeita. Relato

também a nossa atividade como coordenador  da  Cipe  Rio  Doce.  Tivemos  vários

encontros  realizados  nas  cidades  de  Itabira,  Caratinga,  Governador  Valadares,

Ipatinga e Coronel Fabriciano, debatendo sobre a revitalização da bacia do Rio Doce.

Foram  diversos  encontros,  com  a  participação  da  sociedade  civil,  ONGs,

universidades, estudantes da área ambiental. Tivemos, certamente, a colaboração do

governo do Estado, por meio dos seus técnicos. Estamos discutindo ainda e teremos

novas ações a partir de 2012, a fim de tratarmos da revitalização da bacia do Rio

Doce,  uma  coordenação  que  me  foi  confiada  e,  naturalmente,  se  essa

responsabilidade  nos  foi  confiada,  temos  de  dar  resultados  profícuos  para  a

população.  Ontem  tivemos,  ainda,  uma  audiência  pública  para  tratar  sobre  a

educação no trânsito, a segurança do pedestre, uma campanha do jornal “Hoje em

Dia”. Há quase 30 dias, o “Hoje em Dia” vem fazendo, diariamente, uma excelente

campanha,  conscientizando  o  cidadão  belo-horizontino  sobre  uma  convivência

harmoniosa,  respeitosa,  entre  os  cidadãos,  o  motorista  e  o  cidadão pedestre,  no

nosso Município. Um dado estatístico estarrecedor e que muito nos preocupa mostra

que em 2010 foram, só em Belo Horizonte, 3 mil atropelamentos, com 105 vítimas

fatais. Então, trata-se de um dado preocupante, demonstrando que estamos vivendo

aqui, nesta cidade, um clima, um ambiente de guerra urbana em que não há respeito

algum entre motoristas e pedestres. Assim, esperamos que, com essa campanha, a

população, o belo-horizontino, possa se educar, se reeducar, fazendo com que o seu

sentimento de respeito ao outro se valorize e se multiplique na cidade. Temos de

difundir a cultura do respeito, a cultura da gentileza urbana em Belo Horizonte. Não

temos dados, ainda, de todo o Estado de Minas Gerais.  Nessa audiência pública,

criamos uma frente parlamentar para a educação do trânsito e defesa do pedestre e

faremos, em 2012, um grande seminário nesta Casa, neste Plenário, envolvendo os

Detrans do Brasil  inteiro e  as  autoridades de trânsito em outros  países.  É o  que

pactuamos na nossa reunião. Esse foi um pequeno balanço que fizemos em cinco
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minutos  sobre  a  nossa  atividade  em  Plenário  no  nosso  primeiro  mandato  como

Deputado. Estou muito feliz, agradeço a Deus esta oportunidade, o apoio da minha

família, da minha esposa, dos companheiros, de V. Exa., do nosso querido Presidente

Deputado Dinis  Pinheiro,  de  todos  os servidores,  que,  gentilmente,  estão sempre

prontos  para nos  atender,  sempre  com sorriso  nos  lábios,  com simpatia  peculiar.

Certamente  temos  os  melhores  servidores  de  Assembleia  Legislativa  do  Brasil.

Agradeço ainda à nossa assessoria, na pessoa do Adão, nosso Chefe de Gabinete, e

aos  demais  companheiros  que nos  apoiaram ao longo deste  ano de 2011.  Muito

obrigado.

O Sr.  Presidente  -  Parabéns,  Deputado,  pelo  seu trabalho.  Embora  novo nesta

Casa,  V.  Exa.  já  demonstrou  preocupação  com  os  assuntos  mais  importantes,

principalmente aqueles relativos a Belo Horizonte, demostrando que é um verdadeiro

professor nessas causas essenciais para a qualidade de vida dos belo-horizontinos. A

sua luta, sua abnegação, sua perseverança continuam para conseguir seus objetivos.

As conquistas da vida são pautadas pelo dia a dia. Elas não acontecem de uma só

vez.  Que Deus  esteja  sempre  presente.  Com a  palavra,  para  declarar  o  voto,  o

Deputado Tadeu Martins Leite.

O Deputado Tadeu Martins Leite - Caro Presidente, Deputado Dilzon Melo, antes de

mais nada quero fazer um balanço deste primeiro ano. Sou o mais novo da Casa, fui

eleito com 24 anos e assumi com 25. Fico muito honrado não somente por acabar o

ano podendo mostrar  como contribuí  muito com Minas Gerais,  mas também pelo

muito  que aprendi  nesta  Casa,  com os amigos,  colegas  e  assessorias.  Fico  feliz

porque ano que vem teremos mais vontade ainda de contribuir com os mineiros. É

claro que discutimos temas extremamente importantes, como a aprovação da PEC nº

21, a questão de Matias Cardoso, do dia comemorativo para o Norte de Minas. Como

Vice-Presidente da Comissão de Esporte, tive a honra e a oportunidade de discutir

muito a situação da Copa do Mundo, tema que se expandirá ainda mais. O momento

vai chegando, e o assunto esquenta cada vez mais. Estamos preparados para discuti-

lo. No próximo ano, não somente eu, mas esta Casa deveria começar a debater um

assunto extremamente importante: as drogas, especialmente o “crack”. Precisamos

fazer um trabalho conjunto. Sabemos que esse é um problema de todo o Brasil, não
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apenas de Minas, mas devemos preocupar-nos com o nosso Estado. Como norte-

mineiro votado no Jequitinhonha, fico mais preocupado ainda, porque recentemente

vi  matérias  mostrando  que  o  “crack”  já  está  nas  cidades  mais  pobres  do

Jequitinhonha.  Às  vezes  as  famílias  não  têm  sequer  arroz  ou  feijão,  mas,

infelizmente, seus filhos já encontram algum traficante de quem comprarem a droga e

ficam viciados. Todos nós sabemos que o “crack” é uma droga devastadora, destrói

famílias, e quando atinge uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, onde os

IDHs são os mais  baixos,  a situação nos assusta.  Acredito  que no ano que vem

teremos de entrar nesta Casa com o discurso mais afinado em relação ao combate e

principalmente à prevenção ao “crack” e a outras drogas com clínicas de reabilitação,

programas sociais. Assim como vários Deputados, desenvolvo um trabalho na área

dos esportes porque acredito que seja uma ação preventiva espetacular; mas isso

ainda é muito pouco. Temos de trabalhar e muito. Se Deus quiser, a partir do ano que

vem volto a esta Casa com esse discurso e com a vontade de retirar a juventude, as

famílias de dentro desse mundo das drogas, que, infelizmente, viraram epidemia no

nosso Estado e no nosso país. Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns pela condução

dos trabalhos.

O Sr. Presidente - Parabéns pelo trabalho, Deputado. Embora novo, você teve um

grande professor, o seu pai, Luiz Tadeu Leite. E os resultados estão aí: muito trabalho

apresentado  por  você  neste  ano.  Certamente,  no  ano  que  vem,  terá  mais

oportunidade de defender, com galhardia, essa nova proposta de combate a esse mal

que nos assola, a preocupação com o “crack” e com a saúde. Quero parabenizá-lo

também  pelo  trabalho  realizado  frente  ao  nosso  Pequi  Atômico,  que  dá  grande

relevância a Montes Claros pelo que apresenta. Parabéns! Ficamos muito orgulhosos

em ver um menino tão novo sendo um professor de tanta gente velha. Parabéns! Em

meu nome e  em  nome dos  integrantes  da  Mesa  da  Assembleia,  aproveito  para

agradecer a todos os funcionários, a essa brilhante assessoria da Mesa, não apenas

em Plenário, mas na direção desta Casa, parabenizando-os. Espero que, no ano que

vem,  todos  estejam  fortalecidos  para  concluirmos  o  trabalho  iniciado,  elevando  o

nome de Minas Gerais e colocando esta Assembleia como pioneira, como sempre foi,

não apenas por sua televisão, mas pelo brilhantismo de seus funcionários. É isso que
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enriquece esta Casa. Todos, de forma indistinta, colaboraram para que a Assembleia

fosse cada dia melhor. Que Deus abençoe a todos, e parabéns pelo trabalho.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a solene de terça-feira, dia 20, às 10 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Elismar  Prado  e  João  Leite  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se a

presença dos Deputados Doutor Wilson Batista, Presidente da Comissão, Sargento

Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado). A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Em  seguida,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia,

encaminhando minuta do projeto de resolução que institui a política de acessibilidade

para  a  pessoa  com  deficiência  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa;  e  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: do Sr. Fabrício de Oliveira Machado, Vereador do Município de Pouso

Alegre;  e  do  Deputado  Bráulio  Braz,  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude  (10/11/2011).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
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proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.079/2011,  no  2º  turno  (Deputado Marques Abreu);  348 e  256/2011,  no 1º  turno

(Deputada Ana Maria Resende);  e 2.533/2011,  em turno único  (Deputado Elismar

Prado). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 583/2011 na forma do vencido em 1º turno (relator: Deputado Marques Abreu,

em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Elismar Prado, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 737/2011, no 1º turno,

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as

Emendas nºs 1 e 2, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento

Rodrigues.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.393/2011, que

recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 1.710/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.710,

2.062, 2.120, 2.136, 2.149 E 2.182/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Marques  Abreu  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Presidente  da

Administração de Estádios de Minas Gerais pedido de providências para garantir que

os  lugares  destinados  à  pessoa  com  deficiência  no  estádio  de  futebol  Arena  do

Jacaré  sejam  utilizados  exclusivamente  por  elas;  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda pedido de providências

para que se verifique a possibilidade de conceder  às pessoas com deficiência os

benefícios da Lei nº 15.757, de 2005, que autoriza o Poder Executivo a isentar do

Imposto  sobre  as  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS  -  a  aquisição  de  automóvel  para  a  utilização  por  pessoa

portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista, revogada
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pela  Lei  nº  19.415,  de  2010.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Sargento Rodrigues, Presidente – Marques Abreu – Neilando Pimenta.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Romel  Anízio,  Bonifácio  Mourão  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor  Xavier,  por

indicação  do  Bloco  Transparência  e  resultado)  e  Tenente  Lúcio  (substituindo  o

Deputado  Gustavo  Perrela,  por  indicação  do  PDT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Romel  Anízio,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,  de 26/11/2011: ofícios do Sr.

Rômulo Martins de Freitas, Superintendente de Negócios da CEF (2) e do Fundo

Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (101).  Suspende-se  a  reunião.  Às

14h56min  são  reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  Deputados  Zé  Maia,

Doutor Viana, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier e Ulysses Gomes.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os

Projetos  de  Lei  nºs  1.007,  2.391  e  2.572/2011  são  retirados  da  pauta  por

determinação do Presidente da Comissão por haverem sido apreciados em reunião

anterior e os Projetos de Lei nºs 1.916, 2.059, 2.442, 2.443, 2.2445 a 2.447, 2.449,

2.452 e 2.571/2011 por não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.188/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Zé Maia); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nºs 161/2011 na forma do
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Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  pela  rejeição  das

Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  (relator:

Deputado  Zé  Maia).  O  Deputado  João  Vítor  Xavier  retira-se  da  reunião.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 450/2011 (relator: Deputado Ulysses

Gomes);  789/2011  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, e com as Emendas nºs 3 e 4, da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

(relator:  Deputado Gustavo Perrella); 1.169/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes);  e  pela

rejeição do Projeto de Lei  nº  269/2011 e dos Substitutivos  nº  1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e 2, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

registrando-se o voto contrário do Deputado Ulisses Gomes; e do Projeto de Lei nº

1.687/2011  (relator:  Deputado  Doutor  Viana).  São  convertidos  em  diligência  os

Projetos  de  Lei  nºs  255/2011  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável; 1.158/2011 à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;  e  1.281/2011  ao  Idene,  atendendo-se  a  requerimentos  dos  respectivos

relatores,  Deputados  Zé  Maia,  Gustavo  Perrella  e  Doutor  Viana,  aprovados  pela

Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.178/2011, no 1º turno, deixa de ser

apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Doutor

Viana. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

para  a  reunião  extraordinária  na  mesma  data,  às  20  horas,  para  apreciação  da

matéria  não apreciada  nessa reunião,  determina a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - João Leite - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e
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os Deputados Luiz Carlos Miranda e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Luiz Carlos Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Prosseguindo,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Carlaile  Pedrosa e Bonifácio  de Andrada,  Deputados

Federais (10/11/11); da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do IGAM

(10/11/11);  dos Srs. Marcos Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral  do IEF (10/11/11);

Jaime  Luiz  Rodrigues  Júnior,  Presidente  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da

Criança e do Adolescente de Governador  Valadares (26/11/11);  Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça (26/11/11); Cláudio Renato dos Santos Costa,

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  (26/11/11).  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.364/2011, no 2º turno (Deputada Rosângela Reis), e

2.434/2011, em turno único (Deputado Tadeu Martins Leite). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 767/2011 na forma do

Substitutivo  nº1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 148, 288, 1.306, 1.444, 1.897 com a

Emenda nº1, 2.185, 2.264 com a Emenda nº1, 2.364, 2.408, 2.410 com a Emenda

nº1, 2.411, 2.412, 2.414, 2.422, 2.423, 2.429, 2.432, 2.456, 2.467, 2.474, 2.483 com a

Emenda nº1, 2.486 com a Emenda nº1, 2.492, 2.502, 2.503, 2.512, 2.524 na forma do

Substitutivo nº1, 2.530, 2.531, 2.557, 2.560, 2.567, 2.574, 2.575 e 2.577/2011 com a

Emenda nº1, os quais receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
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cada um por  sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  1.895 e  1.912/2011.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de  Lei  nº  2.140/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater sobre o estágio no ensino médio

e a inserção dos estudantes no mercado de trabalho, assim como a criação na rede

pública de educação de grade curricular  visando ao estágio desses estudantes. A

Deputada Rosângela Reis recebe, para posterior apreciação, requerimento de autoria

da  Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  Elismar  Prado  em  que  solicitam  seja

realizada reunião de audiência pública com a finalidade de discutir as condições de

trabalho dos empregados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  convidados,  dos

parlamentares e demais pessoas, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Pompílio Canavez,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Pompilio  Canavez,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  as  condições  estruturais  da  Rua  Aderbal

Rodrigues  Vaz,  cujos  moradores  discordam  de  notificações  para  construção  de

passeios  em  frente  às  suas  residências,  e  a  deliberar  sobre  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Elaine  Machado,  Diretora  da  Escola  Municipal  Prof.  Júlia  Kubitschek  de

Oliveira; Ana Carolina Dias Pereira Nogueira, Gerente Regional de Regulação Urbana
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Barreiro,  representando  Sylvio  Ferreira  Malta  Neto,  Secretário  Municipal  da

Administração  Regional  Municipal  Barreiro;  e  os  Srs.  Beto  Diniz,  Vereador  em

Contagem; Gunda, Vereador em Belo Horizonte; Hugleiber Teixeira, Presidente da

Casa dos Meninos e representante da Igreja Jesus Ressuscitado; e Renato Vieira,

Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Industrial, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Pompílio Canavez.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às  20h42min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  Deputadas Ana  Maria

Resende  e  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou as relatoras

citadas a seguir: Projetos de Lei nºs 2.188/2011 (Deputada Ana Maria Resende) e

2.694/2011 (Deputada Luzia Ferreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.188 e

2.694/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende – Luzia Ferreira.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 1º/12/2011

Às  9h40min,  comparecem na Sala das  Comissões  os Deputados Antônio  Júlio,

Bonifácio Mourão e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Duarte Bechir e Carlin Moura. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes  que  a  subscrevam.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  suspende a  reunião.  Às

10h12min,  a reunião é reaberta com a presença dos Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Antônio  Júlio,  Bonifácio  Mourão  e  Zé  Maia.  Estão  presentes,  também  os

Deputados Carlin Moura, Neider Moreira e Duarte Bechir. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados: Bonifácio Mourão (2) em que solicita sejam realizados

encontros  regionais  das  Assembleias  Legislativas  para  análise,  discussão  e

implantação de plano estratégico para a renegociação ou refazimento de contratos da

dívida pública realizados pelos entes federados com a União; e sejam solicitados ao

Governo  do  Estado  os  documentos  que  relaciona,  referentes  aos  contratos  de

financiamento com a União e a Companhia Energética de Minas Gerais -  Cemig;

Adelmo Carneiro Leão (3) em que solicita seja encaminhado ao Tribunal de Contas

da União pedido de cópia integral do processo TC 011.808/2006-0 (com dois anexos),

do  qual  resultou  o  Acórdão  nº  315/2007  TCU,  com  a  finalidade  de  subsidiar  os

estudos desta Comissão; em que solicita seja encaminhado ao Tribunal de Contas

pedido para que encaminhe a esta Casa a íntegra do estudo sobre a dívida pública

de  Minas  Gerais  realizado  pela  Diretoria  de  Controle  Externo  dessa  Corte  para

subsidiar o relatório anual de 2010; e em que solicita sejam ouvidos os Srs. Virgílio

Guimarães e Sérgio Miranda de Matos Brito. A Presidência interrompe os trabalhos
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ordinários da reunião para ouvir os Srs. Sérgio Miranda de Matos Brito, Coordenador

Estadual  da  Auditoria  Cidadã  da  Dívida,  e  Virgílio  Guimarães,  economista  e  ex-

Deputado Federal, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A seguir, passa

a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2011, EM

5/12/2011

Às  13h56min, comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Tadeu Martins

Leite,  Luiz  Henrique,  Antônio  Carlos  Arantes  e  Rômulo  Viegas,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tadeu

Martins Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na

pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em 2º turno, o parecer pela aprovação da Proposta

de Emenda à Constituição nº 21/2011, com as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido em 1º

turno  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente – Rômulo Viegas – Antônio Carlos Arantes – Luiz

Henrique.
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ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado Doutor Viana) e Célio Moreira

(substituindo o Deputado João Vítor  Xavier,  ambos por indicação da Liderança do

Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  que  termina  em

6/12/2011 o prazo para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.520 e

2.521/2011. Suspende-se a reunião. Às 17h9min são reabertos os trabalhos com a

presença dos Deputados Zé Maia, Ulysses Gomes, Tiago Ulisses, Adalclever Lopes

(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB) e Célio

Moreira (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do

Bloco Transparência e Resultado). Os Projetos de Lei nºs 2.445, 2.447 e 2.699/2011

são retirados da pauta atendendo-se a requerimentos do Deputado Adalclever Lopes

aprovados  pela  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado,  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.292/2011 na forma do vencido no 1º

turno (relator: Deputado Doutor Viana). Na fase de discussão do parecer do Projeto

de Lei nº 1.782/2011, o Deputado Zé Maia, na condição de relator, retira o parecer

lido anteriormente, e solicita a distribuição em avulso de outro parecer que conclui

pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Administração Pública, com as Emendas nºs 1 a 7, e a determina na condição de

Presidente. A seguir,  Presidente determina a distribuição em avulso dos pareceres

que  concluem  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.700  e

2.702/2011 com a Emenda nº 1; e 2.703 e 2.701/2011 com as Emendas nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº 2, dos quais é o relator. Cumprida
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a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de 6/12/2011, às 11

horas, para apreciação da matéria não apreciada nesta reunião, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 14h02min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado

Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.637/2011, em turno único, para o qual designou relatora a Deputada Luzia Ferreira.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.061/2011 na forma do Substitutivo

nº 2 e  pela  rejeição do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Célio Moreira); e 2.229/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado  Gustavo  Corrêa).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio

Moreira (2) em que solicita seja encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de

informações sobre o "status" jurídico da Lei nº 4.731, que cria o Parque Estadual da

Serra da Canastra, informando se a norma está em vigor, foi revogada ou está com
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sua eficácia suspensa; e seja encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de

informações  sobre  a  possibilidade,  na  avaliação  do  Executivo,  da  convivência

(sobreposição) entre monumento natural do Estado e parque nacional, submetidos à

regência da Lei Federal nº 9.985, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades

de  Conservação  da  Natureza,  no  âmbito  de  uma mesma área.  Em  seguida,  são

recebidos pela Presidência os seguintes requerimentos dos Deputados: Célio Moreira

(6) em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Sustentável  -  Semad  -  pedido  de  providências  para  elaborar  relatório  técnico  do

passivo  ambiental  decorrente  da  instalação  e  operação  do  empreendimento  de

abastecimento  de  água  de  Rio  Manso,  sob  responsabilidade  da  Copasa;  seja

encaminhado à Semad pedido de providências para elaborar, conforme exigido pelo

art.  4º  da  Resolução  do  Conama nº  302/2002,  que dispõe sobre  os  parâmetros,

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e

o regime de uso do entorno, o Termo de Referência para os reservatórios artificiais

destinados à geração de energia e abastecimento público, em especial os relativos ao

abastecimento  de  Rio  Manso;  seja  encaminhado à  Superintendência  Regional  de

Regularização Ambiental  -  Supram -  Central  Metropolitana pedido de providências

para verificar o "status" do cumprimento das condicionantes estabelecidas na Licença

de Operação em Caráter Corretivo nº 163, concedida em 26/7/2010; solicita, ainda,

seja  o  relatório  encaminhado,  também,  às  Câmaras  e  Prefeituras  Municipais  de

Brumadinho e Rio Manso e à Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa

das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba; seja encaminhado ao Presidente da

Copasa pedido de providências para: a) regularizar o fornecimento de água para as

comunidades que vivem no entorno do Sistema Rio Manso; b) implantar sistemas de

coleta e tratamento de esgoto para as comunidades do entorno do referido Sistema;

c) estudar a viabilidade da gratuidade do fornecimento de água para as comunidades

que vivem no entorno do Sistema, como forma de compensação social, econômica, e

ambiental decorrentes da implantação desse empreendimento; seja encaminhado ao

Núcleo de Compensação Ambiental e à Câmara de Proteção à Biodiversidade do IEF

pedido de providências para que os recursos da compensação ambiental do Sistema

Nacional  de  Unidades  de  Conservação  -  Snuc  -,  previsto  no  art.  36  da  Lei  nº
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9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá

outras providências, e estabelecida na Condicionante nº 20 da Licença de Operação

Corretiva nº 163, de 26/7/2010, sejam aplicados integralmente na área diretamente

afetada  pelo  Sistema  de  Abastecimento  Público  de  Água  Rio  Manso;  seja

encaminhado  à  Copasa,  à  Samarco  Mineração  S.A.,  à  Semad  e  à  Agencia

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae - pedidos de informações sobre a potabilidade da

água  captada  para  abastecimento  do  mineroduto  e  abastecimento  público  no

Município  de  Matipó,  especialmente  para  analisar  a  presença  de  agentes

cancerígenos na composição da água e verificar a possibilidade de se estabelecer

relação entre o alto índice de diagnósticos de câncer e a água de abastecimento

público; Délio Malheiros (2, em que solicita seja encaminhado à Ferrous Resources

do Brasil  pedido de informações,  detalhadas,  sobre o processo de construção do

mineroduto que vem desenvolvendo no Estado, especialmente sobre o seu impacto

ambiental,  face  denúncia  recebida  de  que  grandes  extensões  de  terraplanagem,

erosões e drenagens poderiam estar ocorrendo de forma irregular na região de Rio

Casca e Ponte Nova; sejam encaminhados ao Ministério Público Federal as notas

taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária,  realizada em 1º/12/2011, e pedido de

providências para analisar os possíveis danos ambientais causados pela construção

de  minerodutos  no  Estado,  especialmente  quanto  ao  uso  da  água  como  meio

condutor do minério; e André Quintão em que solicita, atendendo à Proposta de Ação

Legislativa nº 1.556/2011, seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão  de  Participação  Popular  para  debater  estratégias  de  gestão  e  de

financiamento do governo do Estado para garantir  a  universalização do acesso à

água  no  semiárido  mineiro.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Sargento

Rodrigues  e  Neider  Moreira.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Luzia Ferreira.



3109
____________________________________________________________________________

ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/12/2011

Às  14h14min, comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Lamac, Duarte Bechir e Fred Costa (substituindo o Deputado Delvito Alves, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Tadeu  Martins  Leite.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir as possíveis consequências da decisão unânime da Diretoria e do

Conselho Pleno da Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-MG

-,  de  recomendar  aos  advogados  a  não aceitação de nomeações  como defensor

dativo, sob o argumento de absoluta falta de perspectiva de pagamento pelo Estado

de Minas Gerais, e a apreciar a matéria constante da pauta. A Presidência interrompe

os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Cláudia  da  Silva

Alexandre, Subdefensora Pública-Geral, representando Andréa Abritta Garzon Tonet,

Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; Wrléia Viana Honório, Diretora

de Atendimento Jurídico da Secretaria de Estado de Defesa Social; e os Srs. Luis

Cláudio  da  Silva  Chaves,  Presidente  da  OAB-MG; Vereador  Joel  Gomes  Moreira

Filho,  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Marco  Antônio  Rebelo  Romanelli,

Advogado-Geral  do  Estado,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 1.914/2011 e 2.023/2011. Logo após é aprovado o relatório da

visita  realizada  à  Comunidade  Zilah  Spózito,  nesta  Capital,  em  18/11/11,  para
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averiguar denúncias sobre o uso de violência contra as famílias moradoras, durante

tentativa  de  despejo,  atingindo  crianças  e  idosos,  o  qual  vai  publicado  após  as

assinaturas.  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Pompílio Canavez, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a situação em que se

encontram a Penitenciária e o Presídio de Três Corações, tendo em vista denúncias

de superlotação, de demora em ativar as instalações e de transferência de presos

para  locais  distantes  de  suas  famílias,  gerando  violação  de  direitos  humanos  e

comprometendo o processo de revitalização; Durval Ângelo (7) em que solicita sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  62ª

Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências para a apuração de

denúncias de abuso do poder por parte do Juiz da 1ª Vara da Família e Sucessões da

Comarca  de  Divinópolis,  narradas  durante  a  reunião;  sejam  encaminhados  à

Presidência e  à Corregedoria do Tribunal  Regional  do  Trabalho em Minas Gerais

cópia da notas taquigráficas da 29ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de

providências com relação às denúncias apresentadas por Fabiana Rocha Marques;

sejam encaminhados à Coordenadoria do CAO-PP e à Coordenadoria do Procon-MG

as  notas  taquigráficas  da  29ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão  e  pedidos  de

providências para que apurem as denúncias apresentadas por Antônio Lúcio da Silva

sobre irregularidades no Detran-MG; sejam encaminhados as notas taquigráficas da

4ª Reunião Conjunta desta Comissão e da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, do trecho que transcreve a denúncia de Austregésilo Neves, e os

seguintes pedidos de providências: I) ao Juízo da 34ª Vara Cível de Belo Horizonte

para que agilize o pagamento, considerando-se a condição de idoso do reclamante;

II) ao Prefeito de Belo Horizonte e à Administração Regional Venda Nova para que

considere  os  direitos  de  Austregésilo  Neves,  possivelmente  desrespeitados;  III)  à

Coordenação  do  CAO  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  das

Pessoas com Deficiência e Idosos para que promovam gestões com vistas a uma

rápida solução do caso de Austregésilo Neves; seja realizada reunião de audiência

pública para dar continuidade à discussão entre a Comunidade Dandara, o Governo
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do Estado, a Prefeitura de Belo Horizonte e as entidades e órgãos envolvidos no

assunto  a  fim  de  que  se  alcance  o  consenso;  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas da 63ª Reunião Extraordinária desta Comissão aos órgãos e entidades

presentes a referida reunião e ao Ouvidor Agrário Nacional Gercino José da Silva

Filho;

sejam  encaminhados  à  Copasa  e  à  Cemig  pedidos  de  providências  para  a

implantação  de  uma  rede  elétrica  e  de  fornecimento  de  água  na  Comunidade

Dandara, como forma de garantir direitos elementares dos moradores; Dalmo Ribeiro

Silva e Paulo Lamac em que solicitam seja encaminhado à Defensoria Pública de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  estude  a  possibilidade  de  firmar

convênio que possibilite o pagamento dos honorários dos advogados dativos, até que

haja defensores públicos suficientes para o atendimento da assistência jurídica no

Estado; Durval Ângelo e Rosângela Reis em que solicitam sejam encaminhados aos

órgãos e autoridades que menciona as notas taquigráficas da 4ª Reunião Conjunta

desta Comissão e  da Comissão do Trabalho,  da Previdência  e  da  Ação Social  e

pedidos de providências para que promovam o fortalecimento das políticas públicas

destinadas aos idosos; João Vítor Xavier em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  na  cidade de Caeté para  discutir  o  desrespeito  à  dignidade da

pessoa  humana  no  Transporte  Intermunicipal  Caeté/Belo  Horizonte.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Sargento Rodrigues – Duarte Bechir.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/12/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT ) e

os  Deputados  Marques  Abreu  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar  matéria constante na pauta e discutir  e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os  Requerimentos  nºs  1.998  e   2.002/2011.Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Gustavo Perrella.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, João Vítor Xavier, Ulysses Gomes e Sebastião Costa (substituindo o Deputado

Doutor  Viana,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Resultado  e  Transparência),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do

Parecer do Projeto de Lei nº 1.782/2011, no 1º turno, o relator, Deputado Zé Maia,

retira o parecer lido anteriormente e apresenta outro que conclui pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública, com as

Emendas nºs 1 a 6. Após discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado

João Vítor  Xavier  retira-se  da  reunião.  Suspende-se a reunião.  Às  16h37min  são

reabertos  os  trabalhos.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  Projeto  de  Lei  nº
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2.447/2011,  no  1º  turno,  o  relator,  Deputado  Antônio  Júlio,  retira  o  parecer  lido

anteriormente e apresenta outro que conclui pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, e pela rejeição das Emendas n°s 2 a 10. Na fase de discussão do

parecer,  é apresentada a  Proposta  de  Emenda nº  1,  do  Deputado Célio  Moreira.

Submetido  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer,  salvo  a  proposta  de

emenda. Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de hoje às 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio -  Romel Anízio – Ulysses Gomes.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/12/2011

Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados  Bonifácio  Mourão,  Ivair  Nogueira  e  Neider  Moreira,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider

Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta,  momento  em  que

suspende os trabalhos por uma hora para acordo entre as lideranças. Reabrindo a

reunião, o Presidente verifica a inexistência de quórum, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente - Fred Costa - Ivair Nogueira - Neider Moreira.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 7/12/2011
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Às  10h5min,  comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro Silva, Carlin Moura e Neilando Pimenta, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Após,  comunica  o  recebimento  de  ofícios  do  Sr.  Eliezer  Pacheco,

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, e da

Sra.  Maria  Céres  Pimenta  Spínola  Castro,  Secretária  Adjunta  de  Educação,

publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  em  3/12/2011.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs:  2.060/2011,  em  1º  turno  (Deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva),  e,  em  turno  único,  2.299/2011  (Deputado  Bosco)  e  2.510/2011  (Deputado

Neilando Pimenta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.963, 2.034, 2.037 e 2.043/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da  Comissão  de

Participação Popular, em atendimento à Proposta de Ação Legislativa nº 1.508/2011,

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

possibilidade de suplementação,  pelo Estado,  dos valores repassados à conta do

Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -  PNAE  -  visando  aprimorar  o

atendimento dos alunos indígenas, quilombolas e matriculados em escolas situadas

em  áreas  de  vulnerabilidade  social;  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que

solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da

Comissão de Participação Popular para debater o papel das universidades públicas

no processo de desenvolvimento social brasileiro e avaliar o trabalho que promovem

na  área  de  extensão,  objetivando  sua  integração  com  a  sociedade  de  modo  a

favorecer a expansão e a interiorização das políticas públicas sociais; do Deputado
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Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

conhecer os projetos premiados na edição 2011 do Prêmio Jovem Cientista do CNPq,

apresentados  pelos  acadêmicos Kaiodê Leonardo Biague,  do  Centro  Universitário

Metodista Izabela Hendrix, e Uende Aparecida Figueiredo Gomes, da Universidade

Federal de Minas Gerais; do Deputado Bosco (2) em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Secretária  de  Estado  de  Educação  e  com  a

Superintendente Regional de Ensino de Uberaba pela realização do 17º Encontro de

Gestores  Escolares,  realizado  no  Município  de  Araxá,  e  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Secretária de Estado, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

pela  realização  do  Congresso  Mineiro  de  Ensino  Superior,  que  debateu  as

perspectivas e os desafios para a educação superior em Minas Gerais e lançou o selo

"Universidade  Cidadã";  do  Deputado  Neilando  Pimenta  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidente da República, ao Ministro da Educação e ao Reitor da

Universidade  Federal  do  Vale  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  -  UFVJM  -  pedido  de

providências  para  que  seja  criado  um  câmpus  da  UFVJM  nos  Municípios  de

Capelinha e Itaobim; dos Deputados Carlin Moura, Bosco e Rogério Correia (2) em

que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de  Educação pedido  de

informações  sobre  a  formação  de  equipe  responsável  pela  estruturação  de

alimentação  escolar,  a  disponibilização  de  um  nutricionista  por  superintendência

regional de ensino e as alternativas legais que estão sendo adotadas para suprir as

necessidades  relacionadas;  e  sejam  realizadas  reuniões  de  audiência  pública

regionalizadas,  em  conjunto  com  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial,  para debater, prestar esclarecimentos e acompanhar, no tocante ao

atendimento da alimentação escolar, a aplicação da Lei nº Federal 11.947, de 2009.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Doutor Viana.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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17ª LEGISLATURA, EM 7/12/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda, Juninho Araújo, Pompílio Canavez, Tadeu Martins

Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Luiz Carlos Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta e  a  discutir  e  votar  proposições da  Comissão.  Prosseguindo,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Leonardo Maurício

Colombini  Lima,  Secretário  de  Estado  de  Fazenda;  Mauro  Luciano  Hauschild,

Presidente do INSS (2/12/2011); Toninho Pinheiro, Marcos Montes e Lincoln Portela,

Deputados  Federais;  da  Sra.  Dorothea  Werneck,  Secretária  de  Desenvolvimento

Econômico; dos Srs. Leonardo Duque Bababela, Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, e Marco

Maia,  Deputado  Federal  (3/12/2011).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 2.618, 2.620 e 2.653/2011, em turno único (Deputado Luiz Carlos Miranda);

583/2011, em 2º turno, 2.628, 2.652/2011, em turno único (Deputado Juninho Araújo);

2.434,  2.625,  2.630,  2.632/2011,  em  turno  único  (Deputado Tadeu Martins  Leite);

1.300, 2.322, 2.635/2011, em turno único (Deputado Pompílio Canavez) e 1.364/2011,

em 2º turno (Deputada Rosângela Reis). Registra-se, neste momento, a presença do

Deputado Sargento  Rodrigues.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação do Projeto de Lei nº 1.364/2011 na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 a 4, que apresenta, no 2º turno (relatora: Deputada Rosângela Reis).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs
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49, 607 com a Emenda nº1, 2.191, 2.434, 2.578, 2.581 com a Emenda nº1, 2.586,

2.589,  2.591,  2.602  com  a  Emenda  nº1,  2.605,  2.608  com  a  Emenda  nº1,  e

2.611/2011, os quais receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por  sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  1.999,  2.012,  2.021,

2.026, 2.029, 2.038, 2.040, 2.041, 2.042 e 2.044. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 1.533, 1.553, 1.978, 2.200, 2.228, 2.239, 2.267, 2.295, 2.319, 2.328, 2.339,

2.346,  2.350  e  2.363/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos de autoria do Deputado

Elismar Prado e da Deputada Liza Prado em que solicitam seja realizada reunião de

audiência  pública  com  a  finalidade  de  discutir  as  condições  de  trabalho  dos

empregados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos; do Deputado Celinho do

Sinttrocel e da Deputada Rosângela Reis (2) em que solicitam seja incluída nos anais

desta  Casa  a  “Carta  de  Minas  Gerais  em  Defesa  da  Consolidação  das  Leis  do

Trabalho (CLT)” e que ela seja encaminhada aos Deputados Federais e Senadores

eleitos  por  Minas  Gerais;  e  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  24ª

Reunião Ordinária desta Comissão para os Deputados Federais e Senadores eleitos

por Minas Gerais; as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; a

Comissão  de  Trabalho,  de  Administração  e  Serviço  Público  da  Câmara  dos

Deputados  e  a  Subcomissão  Permanente  em  Defesa  do  Emprego  e  Previdência

Social do Senado Federal, para conhecimento e providências cabíveis. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Tadeu Martins Leite.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/12/2011

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,
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Bruno Siqueira, Luiz Henrique e Bosco, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.716, 2.717, 2.722 e 2.725/2011

(Deputado André  Quintão);  2.718,  2.721 e 2.728/2011 (Deputado Bruno Siqueira);

2.715,  2.719  e  2.727/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  2.723/2011  (Deputada

Rosângela  Reis);  2.726/2011  (Deputado  Sebastião  Costa);  e  2.720  e  2.724/2011

(Deputado  Delvito  Alves).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.726/2011  (relator:  Deputado

Sebastião Costa); 2.727/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); e 2.728/2011 com a

Emenda nº 1 (relator:  Deputado Bruno Siqueira).  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 2.666, 2.672, 2.679 e 2.685/2011; e à Secretaria de Estado de Casa Civil e

Relações  Institucionais  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.665  e  2.687/2011.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Cássio Soares – André Quintão –

Delvito Alves – Luiz Henrique

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
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12/12/2011

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio  Mourão,  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Ivair  Nogueira,  por

indicação da Liderança do PMDB) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Délio

Malheiros, por indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Bonifácio

Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o

recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:

Projeto de Lei nº 1.583/2011, no 2º turno (Deputado Bonifácio Mourão). A Presidência

suspende  os  trabalhos  por  uma  hora  para  entendimentos  entre  as  Lideranças.

Reabertos  os  trabalhos,  registra-se  a  presença  dos  Deputados  Gustavo  Corrêa,

Bonifácio Mourão,  Fred Costa e Neider Moreira.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  2.391  e

2.661/2011 são retirados de pauta atendendo a determinação do Presidente, por falta

de pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei nº 2.728/2011 por deliberação da

Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2011 (relator: Deputado Bonifácio Mourão) na forma

do vencido em 1º turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa - Ivair Nogueira - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO

PARLAMENTAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 13/12/2011

Às  17h2min,  comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Doutor  Viana,

Hely Tarqüínio, Adalclever Lopes, Bonifácio Mourão, Paulo Lamac, Romel Anízio e
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Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Doutor  Viana,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  de  comunicação,  assinada

pelos  Deputados Hely Tarqüínio,  Bonifácio Mourão,  Romel Anízio,  Doutor  Viana e

Sebastião Costa, abrindo mão da relatoria da Representação nº 1/2011, do Deputado

Alencar da Silveira Jr., e nº 2/2011, dos Deputados Rogério Correia e Sávio Souza

Cruz, anexada à primeira. A comunicação foi assinada também pelo Deputado Paulo

Lamac.  Dessa  forma,  o  Presidente  designa  como  relator  da  matéria  citada  o

Deputado  Adalclever  Lopes.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Bonifácio Mourão - Sebastião Costa - Adalclever Lopes.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às  14h39min, comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sebastião Costa. Havendo número regimental,  o Presidente,

Deputado Célio  Moreira,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o recebimento do Projeto de Lei nº 2.709/2011, no 1º turno, para o qual designou

relator o Deputado Duarte Bechir. Suspendem-se os trabalhos. Reaberta a reunião,

às  15h20min,  estão  presentes  a  Deputada  Luzia  Ferreira  e  os  Deputados  Célio

Moreira  e  Ivair  Nogueira.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.229/2011, no 2º turno, é retirado de

pauta por determinação do Presidente da Comissão, Deputado Célio Moreira, por não

cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.637/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.067, 2.095 e

2.096/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (4) em que

solicita seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

- DNIT - pedido de providências quanto ao acúmulo de entulhos às margens da BR-

040, nas localidades da Serra da Calçada e do Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça;  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  cópia  das  notas

taquigráficas da 25ª Reunião Ordinária e pedido de providências para se posicionar

acerca  dos  problemas  ambientais  discutidos  na  reunião,  em  especial  acerca  das

denúncias  de  degradação  da  Serra  da  Calçada  e  das  unidades  de  conservação

situadas na região; sejam encaminhados à Copasa-MG cópia das notas taquigráficas

da 25ª Reunião Ordinária e pedido de providências para se posicionar acerca dos

problemas ambientais discutidos na reunião, em especial acerca das denúncias de

degradação dos mananciais da Serra da Calçada e das unidades de conservação da

região; e seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais  -  DER-MG  -  pedido  de  providências  para  analisar  a  possibilidade  de

celebração de parceria com a diretoria do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

para que o órgão assuma a responsabilidade de conservação da estrada que passa

por dentro do referido parque; e Célio Moreira em que solicita sejam realizadas visita

e reunião de audiência pública no Município de Corinto para conhecer os trabalhos de

prospecção e pesquisa de gás natural na região. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão  para  as  próximas  reuniões  extraordinárias,  hoje,  às  15h30min  e  às
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20h30min,  sendo  incluído  na  pauta  desta  última  reunião  o  Projeto  de  Lei  nº

2.709/2011, no 1º turno; e amanhã, às 10 horas, às 14h30min e às 20h30min, para

apreciar o Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei nº 2.709/2011; desconvoca para

a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Luzia Ferreira – Ivair Nogueira.

ATA DA 11ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 19h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João

Vítor  Xavier,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes,  Adalclever  Lopes  (substituindo  o

Deputado Antônio Júlio, por indicação do PMDB) e Sebastião Costa (substituindo o

Deputado  Doutor  Viana,  por  indicação  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se a reunião. Às 20h23min são reabertos os trabalhos com as presença

dos Deputados Zé Maia, Doutor Viana, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, Romel Anízio

e Ulysses Gomes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Presidente determina, cada um por sua vez, a distribuição em avulso dos

pareceres do relator, Doutor Viana, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.520/2011 com as Emendas n°s 1, 2, 47, 112 apresen tadas por parlamentares; com

as Emendas n°s 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 1 59, 160, 161, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184,

185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 205, 206, 207, 208,

209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227,
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229 e 230, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas

n°s 232 a 332 e as Subemendas n° 1 às Emendas 42, 1 10, 113, 120, 121, 140, 144,

153,  162,  178,  182,  187,  193,  194,  200,  201,  203,  204,  211,  223,  228  e  231

apresentadas ao final deste parecer, e pela rejeição das Emendas n°s 6, 7, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,

40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 114,

115, 117, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 137, 138, 141, 142, 145, 146, 147,

148, 149 e 150 (relator: Deputado Doutor Viana), e 2.521/2011 com as Emendas nºs

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,  23, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,

126, 127, 128, 129, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,  145, 146, 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184,

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 218, 221, 225, 227, 228,

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,

263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,

283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301,

302, 303, 304, 305, 306, 307; 308, 309, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,

373, 377, 382, 383, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403,

404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 443, 444,

445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,

462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 476, 478, 480, 481, 482,

483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, apresentadas por

parlamentares; com as Emendas nºs 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522,

523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536 e 537, apresentadas

pela  Comissão  de  Participação  Popular;  com  as  Emendas  nºs  415  e  416
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apresentadas pela Comissão de Edução, Ciência e Tecnologia; com as Emendas nºs

538  a  613  e  as  Subemendas  nº  1  às  Emendas  nºs  30,  132,  136,  185,  291,

apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 24, 25, 26, 27, 28,

29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 66, 67,

68,    71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 97, 98, 131, 133, 134, 135, 178, 179, 186, 187, 188,

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 212, 213, 217,

219, 220, 222, 223, 224, 226, 266, 267, 268, 296, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,

317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,

334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,

351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 374, 375, 376, 378,

379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 392, 397, 398, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427,

428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 473, 475,

477, 479, 484, 490, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,

511,  512,  513,  534,  do  qual  é  o  relator.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para as reuniões conjuntas do dia 15/12/2011, às 2h30min, 14h30min e às

21 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Romel Anízio, Presidente - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes - Antônio Júlio.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 20 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Gustavo

Perrella,  Romel Anízio,  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-

se  a  reunião.  Às  20h40min  são  reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos

Deputados Zé Maia, Sargento Rodrigues, João Leite (substituindo o Deputado Doutor
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Viana, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado) e Adalclever

Lopes (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do

Projeto  de  Lei  nº  1.353/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Segurança Pública, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Adalclever

Lopes.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.782  e  2.391/2011  são  retirados  da  pauta  por

determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  as  reuniões

extraordinária, do dia 15/12/2011, às 1o, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/12/2011

Às 20h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão  e  Ivair  Nogueira,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Délio  Malheiros,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar  a matéria constante na pauta e suspende os

trabalhos  da  Comissão  para  entendimentos  entre  as  Lideranças.  Reabertos  os

trabalhos,  registra-se a presença dos Deputados  Délio  Malheiros,  Neider  Moreira,

Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança

do PMDB) e Zé Maia (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da

Liderança do BTR). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo
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a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011  é  retirado  de  pauta  atendendo  a

determinação do Presidente, por falta de pressupostos regimentais, e os os Projetos

de  Lei  nºs  2.661  e  2.601/2011,  por  terem  sido  apreciados  em  reunião  anterior.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Délio Malheiros.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 14h02min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Sargento Rodrigues, Tiago Ulisses e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado João

Vítor  Xavier,  por  indicação  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Viana, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 17h12min

são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Doutor Viana,

Antônio Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Délio  Malheiros,  Rogério  Correia,  Fred

Costa,  Adalclever  Lopes  e  Sargento  Rodrigues.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do

relator,  Deputado  Zé  Maia,  que  conclui  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

2.391/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, é apresentada a

Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Délio Malheiros. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a

Proposta de Emenda nº 1, registrando-se o voto contrário do Deputado João Vítor
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Xavier.  O Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011 é  retirado de pauta  por  determinação do

Presidente  da  Comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária na mesma data, às

20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio  -  Ivair  Nogueira  -  Sargento  Rodrigues  -

Adalclever Lopes.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Gilberto Abramo e Célio Moreira (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio  Moreira,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final.  Suspende-se  a  reunião.  Às

17h57min, são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Duarte Bechir,

Ana  Maria  Resende  e  Gilberto  Abramo.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique - Ana Maria Resende.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/12/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio Mourão e  Célio  Moreira (substituindo o  Deputado Fred

Costa,  por  indicação  da  Liderança do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da

Comissão.  A Presidência  suspende  a  reunião  para  acordo  entre  as  Lideranças.

Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Gustavo Corrêa, Délio

Malheiros, Bonifácio Mourão, Fred Costa, Ivair Nogueira e Rogério Correia, membros

da supracitada Comissão. A Presidência prorroga os trabalhos por mais duas horas e

suspende  a  reunião  para  acordos  entre  as  lideranças.  Reabertos  os  trabalhos,

registra-se a presença dos Deputados Gustavo Corrêa,  Délio  Malheiros, Bonifácio

Mourão,  Fred  Costa,  Neider  Moreira  e  Ulysses  Gomes  (substituindo  o  Deputado

Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  PT)  membros  da  supracitada

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Na fase de discussão do parecer sobre emendas apresentada em Plenário

ao Projeto de Lei nº 2.571/2011, em 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria

na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  com  as  Emendas  nºs  7,  apresentada  em  Plenário,  e  11  e  a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 6 e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 5 e 8 a 10

(relator: Deputado Bonifácio Mourão), foi apresentada Proposta de Emenda nº 1, de

autoria do Deputado Ulisses Gomes. Colocado em votação, é aprovado o parecer e

rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. Fica, portanto, aprovado, em 1º turno, o parecer

pela aprovação, do Projeto de Lei nº 2.571/201 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  com  as  Emendas  nºs  7,

apresentada em Plenário, e 11 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6 e pela rejeição

das Emendas nºs 1 a 5 e 8 a 10. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Délio Malheiros - Neider Moreira.
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às  20h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir, Gilberto Abramo e Luiz Henrique, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Luiz Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 264 e 692/2011(Deputado

Luiz Henrique);  444/2011 (Deputada Ana Maria Resende)  e 2.445/2011 (Deputado

Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 264, 444 e 692/2011. O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 2.445/2011, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação

de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Gilberto Abramo. Suspende-se

a reunião. Às 22h4min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Duarte Bechir, Ana Maria Resende e Gilberto Abramo. Presente também o Deputado

Adalclever  Lopes.  O  Deputado  Gilberto  Abramo,  relator  do  Projeto  de  Lei  nº

2.445/2011, abre mão do prazo regimental solicitado e emite seu parecer que conclui

pela  aprovação  do  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  2.445/2011.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique - Ana Maria Resende.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2011

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende
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e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Henrique,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.571/2011 e Projetos de Resolução nºs 2.695 e 2.696

(Deputado  Gilberto  Abramo);  Projetos  de  Resolução  nºs  2.697  e  2.726/2011  e

Projetos de Lei nºs 1.079, 2.229, 2.391 e 2.709/2011 (Deputada Ana Maria Resende).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final  dos Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.571/2011,  dos Projetos de Resolução nºs

2.695, 2.696, 2.697 e 2.726/2011 e dos Projetos de Lei  nºs 1.079, 2.229, 2.391 e

2.709/2011. Suspende-se a reunião. Às 10h30min, são reabertos os trabalhos com a

presença  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Luiz  Henrique  e  Bonifácio  Mourão

(substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação do BTR). A Presidência

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei Complementar nºs 18 e 22/2011 e Projetos de Lei

nºs  252,  558,  1.079,  1.283,  2.449,  2.450/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  2.451,

2.550,  2.616,  2.617,  2.656  e  2.661/2011  (Deputado  Bonifácio  Mourão).  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei Complementar nºs 18 e 22/2011 e dos Projetos de Lei nºs

252,  558,  1.079,  1.283,  2.449,  2.450/2011,  2.451,  2.550,  2.616,  2.617,  2.656  e

2.661/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo - Ana Maria Resende.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.473/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.473/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de Maria Beatriz de Oliveira, da Rede Nacional Feminista de Saúde,

Direitos Sexuais e Reprodutivos, e outros, sugere a estruturação, na Secretaria de

Estado de Saúde, de um setor que implemente e coordene as ações da Política de

Alimentação e Nutrição.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise  objetiva  estruturar  um setor  na Secretaria  de  Estado de

Saúde - SES - , que implemente e coordene as ações de uma Política Estadual de

Alimentação e Nutrição - Pean - a ser criada em consonância com a Política Nacional

de Alimentação e Nutrição - PNAN -, com recursos e equipe técnica suficientes para

atuar de forma integrada e intersetorial, na promoção da alimentação saudável.

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que  o  art.  90,  XIV,  da  Constituição Estadual

estabelece que compete  privativamente  ao  Governador  do Estado dispor  sobre  a

organização  do  Poder  Executivo.  Dessa  forma,  a  criação  de  um  setor  na  SES,

conforme  pretende  a  proposta  em  comento,  não  pode  ser  acolhida  por  violar  o

princípio da separação dos Poderes.

Convém informar ainda que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.470/2011 sugeriu a

criação de ação no  Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG  - 2012-2015

para implementação de Política Estadual de Alimentação e Nutrição. Essa proposta

foi acolhida como ação nova no Programa 237 - Atenção à Saúde, cuja finalidade é

elaborar  plano  de  ação  para  prestar  acompanhamento  nutricional  à  população  e
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implementar a PNAN no Estado. Assim, quando da elaboração desse plano, a própria

SES poderá criar um órgão responsável por essa implementação.

À proposta em análise foi aglutinada uma outra que sugere a criação de uma ação

no PPAG 2012-2015 para garantir atuação integrada e intersetorial entre Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável - Sans - e Economia Popular Solidária através da

atuação das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

- CRSANS -, por meio da infraestrutura, recursos humanos e financeiros para seu

funcionamento,  suporte  e  assessoria  aos  municípios,  visando  exercer  o  controle

social das políticas públicas de Sans.

Esclarecemos que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.486/2011 também visa ao

fortalecimento das CRSANS através da ampliação da meta financeira da Ação 2046 -

Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais.

Essa  proposta  foi  acolhida  com  aumento  para  R$575.000,00  na  meta  financeira

dessa ação para os exercícios de 2012 a 2015, com especificação de objeto do gasto

de R$275.000,00 para o apoio aos CRSANS.

As  CRSANS  fazem  parte  da  estrutura  operacional  do  Conselho  de  Segurança

Alimentar  de  Minas  Gerais  -  Consea  -  que  tem  entre  suas  atribuições  propor  e

acompanhar ações governamentais relacionadas à segurança alimentar e nutricional

na região de abrangência, promover e coordenar campanhas de conscientização para

o cumprimento do direito a alimentação adequada.

As  ações  de  segurança  alimentar  são  de  responsabilidade  dos  Centros  de

Referência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans -, devendo

ser acompanhadas pelo CRSANS, para garantir o controle social.

As ações de economia solidária, por sua vez, englobam um conjunto de ações de

atividades econômicas que visam à geração de produtos ou serviços, por meio da

organização, cooperação, gestão democrática, solidariedade, distribuição equitativa

das riquezas produzidas coletivamente e da autogestão.

Embora a proposta em análise não possa ser atendida conforme formulada, uma

vez que resultaria na violação do princípio da separação dos Poderes, entendemos

que seus objetivos já tenham sido atendidos com o acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.470/2011 e 1.486/2011 já mencionadas. Entretanto, por ser
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recomendável  a  articulação  das  ações  de  economia  solidária  com  as  ações  do

Cresans  como  forma  de  potencializar  os  resultados  da  segurança  alimentar  no

Estado,  julgamos  pertinente  enviar  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Emprego e  ao  Consea solicitando que as  estruturas regionalizadas  da Secretaria

destinadas à economia popular e solidária sejam utilizadas de forma articulada pelos

Cresans. Dessa forma, acolhemos a proposta em análise na forma de requerimentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.473/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.473/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e de Maria Beatriz de

Oliveira, da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, e

outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  solicitando  o  fortalecimento  das

estruturas regionalizadas da Secretaria  destinadas à economia popular  e solidária

para serem utilizadas de forma articulada pelos Centros de Referência de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.473/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e de Maria Beatriz de

Oliveira, da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, e

outros requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  ao
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Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  de  Minas  Gerais  -

Consea-MG - solicitando o acompanhamento da articulação das ações dos Centros

de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável com as ações de

economia  popular  e  solidária,  envolvendo as Comissões Regionais  de  Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.479/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.479/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  a  ampliação,  por  meio  de  concurso  público,  das  equipes

técnicas de vigilância sanitária, com o fim de orientar consumidores e capacitar os

agricultores familiares para que eles possam atender as normas vigentes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a ampliação das equipes de vigilância sanitária, para

que  essas  equipes  possam  orientar  os  consumidores  e  treinar  os  agricultores

familiares sobre as normas de vigilância sanitária vigentes.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 - há, na Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção, o Programa 025 - Cultivar, Nutrir e Educar, cujo

objetivo é “garantir o direito humano à alimentação saudável, adequada e solidária,

contemplando o binômio educação-alimentação para os alunos das escolas públicas

estaduais de educação básica, potencializando a alimentação escolar, fortalecendo a

agricultura familiar e promovendo a educação alimentar e nutricional”. Entre as ações

desse programa, destacamos a 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o

Abastecimento  Alimentar  -,  que  tem  o  fim  de  fortalecer  a  agricultura  familiar,

qualificando  e  tornando  aptos  os  agricultores  familiares  e  os  estabelecimentos

agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte  para  o  fornecimento  de  alimentos  aos

mercados institucionais,  prioritariamente para o abastecimento  da  rede pública  de
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ensino  utilizando recursos do  Programa Nacional  de  Alimentação Escolar  -  Pnae.

Essa ação, portanto atende parcialmente a proposta em análise quanto à qualificação

do agricultor familiar.

Na área de alimentos, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -

coordenar, supervisionar e controlar as atividades de registro, informações, inspeção,

controle de riscos e estabelecimento de normas e padrões, com o fim de garantir as

ações de vigilância sanitária de alimentos, bebidas, águas envasadas, seus insumos,

suas  embalagens,  aditivos  alimentares  e  coadjuvantes  de  tecnologia,  limites  de

contaminantes  e  resíduos  de  medicamentos  veterinários.  Essa  atuação  é

compartilhada  com  outros  Ministérios,  como  o  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento, e com os Estados e Municípios, que integram o Sistema Nacional de

Vigilância Sanitária. Assim, integram esse Sistema o Ministério da Saúde, a Anvisa, o

Conselho  Nacional  de  Secretários  Estaduais  de  Saúde  -  Conass  -,  o  Conselho

Nacional de Secretários Municipais de Saúde - Conasems -, os Centros de Vigilância

Sanitária  Estaduais,  do  Distrito  Federal  e Municipais,  os  Laboratórios  Centrais  de

Saúde Pública, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, a Fundação

Oswaldo Cruz - Fiocruz -, e os Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde.

Na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES -, há uma

gerência de vigilância sanitária de alimentos, responsável pelo desenvolvimento de

ações nessa área, bem como pela divulgação de normas.

Tendo em vista que existe ação no PPAG que atende parcialmente a proposta,

apresentamos  requerimento  para  que  seja  enviado  ofício  à SES  solicitando  o

fortalecimento e a ampliação da área de vigilância sanitária de alimentos daquele

órgão,  bem  como  a  orientação  dos  agricultores  familiares  sobre  as  normas  de

vigilância sanitária vigentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.479/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO N° ...



3136
____________________________________________________________________________

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.479/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando o

fortalecimento e a ampliação da área de vigilância sanitária de alimentos daquele

órgão,  bem  como  a  orientação  dos  agricultores  familiares  sobre  as  normas  de

vigilância sanitária vigentes.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.481/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.481/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  a  criação  de  protocolos  de  prescrição  de  fórmulas,

suplementos alimentares e dietas especializadas para as pessoas com necessidades

nutricionais  específicas,  de  todas  as  faixas  etárias,  garantindo  sua  liberação  e

concessão à  população em situação de vulnerabilidade social,  pela  Secretaria  de

Estado de Saúde.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo a criação de protocolos de prescrição de

fórmulas,  suplementos  alimentares  e  dietas  especializadas  para  serem fornecidos

gratuitamente às pessoas com necessidades nutricionais específicas.

Suplementos  alimentares  são  produtos  manipulados  em  farmácias  que  contêm

fontes concentradas de nutrientes, vitaminas e minerais, ou outras substâncias com

efeitos nutricionais ou fisiológicos, para complementar a dieta normal. Já os alimentos

para  fins  especiais  são alimentos  especialmente  formulados  ou processados,  nos

quais  os  nutrientes  são modificados para utilização em dietas, diferenciadas e ou

opcionais,  atendendo  às  necessidades  de  pessoas  em  condições  metabólicas  e
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fisiológicas específicas. Nesse grupo incluem-se os alimentos para nutrição enteral,

alimentos  para  idosos,  fórmulas  infantis,  alimentos  de  transição  para  lactentes  e

crianças  de  primeira  infância,  alimentos  para  dietas  com  restrição  de  nutrientes

destinados a pessoas com alergias alimentares, entre outros.

Doenças relacionadas a carências nutricionais,  como a deficiência de vitamina A

(hipovitaminose  A),  de  ferro  (anemia  ferropriva)  e  de  iodo  (bócio  endêmico),  são

problemas  comumente  encontrados  no  Brasil.  O  Ministério  da  Saúde  desenvolve

programas para suplementação desses nutrientes, com o apoio dos Estados, como o

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A - Vitamina A Mais, que busca

reduzir e erradicar a deficiência nutricional dessa vitamina em crianças de 6 a 59

meses de idade e mulheres no pós-parto imediato residentes nas regiões Nordeste,

Vale  do  Jequitinhonha,  em  Minas  Gerais,  e  Vale  do  Ribeira,  em  São  Paulo,

consideradas de risco. Além do programa mencionado, citamos o Programa Nacional

para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo - Pró-Iodo  - e o

Programa Nacional de Suplementação de Ferro.

No que se refere aos alimentos para fins especiais, normalmente são de alto custo,

o  que dificulta  a sua aquisição pela  população de baixa  renda.  Por  esse motivo,

consideramos importante o seu fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  ao  Ministério  da  Saúde  solicitando  a  realização  de  estudo  sobre  a

possibilidade  de  elaboração  de  protocolo  para  uso  e  liberação  de  suplementos

alimentares e alimentos para fins especiais aos usuários do Sistema Único de Saúde

com necessidades nutricionais específicas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.481/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.481/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos regimentais,  seja encaminhado ofício ao Ministério  da Saúde  solicitando a

realização de estudo sobre a possibilidade de elaboração de protocolo para uso e

liberação  de  suplementos  alimentares  e  dietas  especializadas  aos  usuários  do

Sistema Único de Saúde com necessidades nutricionais específicas.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.483/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.483/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere a criação de uma rede de casas de apoio para acompanhantes

de  crianças,  idosos  e  pessoas  com  deficiência  que  necessitem  de  tratamento

prolongado fora do domicílio.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem como objetivo a criação de uma rede de casas de apoio

para acompanhantes de crianças, idosos e pessoas com deficiência que necessitam

de tratamento prolongado fora do domicílio e não dispõem de recursos para custear

as despesas com hospedagem e alimentação.

O Sistema Único de Saúde - SUS - é organizado em rede hierarquizada, isto é,

compõe-se de várias  unidades interligadas,  segundo os níveis  de  complexidade -

baixa, média e alta.  Nessa rede, a assistência à saúde é organizada por regiões.

Dessa forma, a assistência de baixa complexidade,  também chamada de atenção

básica  ou  primária,  deve  ser  prestada  por  todo  Município,  que  é  o  principal

responsável  pela  gestão  da  rede  de  serviços  de  saúde  e,  por  conseguinte,  pela

prestação direta da maioria das ações e programas de saúde. Já as microrregiões

sanitárias,  compostas  por  vários  Municípios  contíguos,  oferecem a assistência  de

média  complexidade,  e  as  macrorregiões,  compostas  por  algumas  microrregiões,
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prestam serviços de média e alta complexidade. Por meio do sistema de referência e

contrarreferência é possível encaminhar o paciente aos serviços especializados, de

apoio  diagnóstico  e  terapêutico,  ambulatorial  e  hospitalar  fora  do  Município  onde

reside.

Em certas circunstâncias, o tratamento fora do domicílio pode durar semanas e até

meses,  como  é  o  caso  dos  pacientes  que  se  deslocam  para  tratar  de  doenças

crônicas, como câncer.  Assim, é importante ressaltar  que tão importante quanto o

tratamento  médico  é  a  atenção  dada  aos  aspectos  sociais  da  doença,  a  fim  de

proporcionar ao paciente e a seus familiares bem-estar e qualidade de vida durante o

processo de recuperação.

Por  essa  razão,  consideramos  pertinente  a  proposta  ora  apresentada.  Cumpre

informar,  entretanto,  os  programas  governamentais  em  vigor  que  oferecem  esse

suporte  ao  paciente  e  a  seus  acompanhantes.  A  Portaria  SAS/MS  nº  55,  de

24/2/1999,  dispõe  sobre  a  rotina  de  tratamento  fora  do  domicílio  -  TFD -  e visa

garantir, por meio do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não

tratáveis  no  Município  de  origem  por  falta  de  condições  técnicas.  Assim,  o  TFD

consiste  em  uma  ajuda  de  custo  ao  paciente  e,  em  alguns  casos,  também  ao

acompanhante,  encaminhados  por  ordem  médica  a  unidades  de  saúde  de  outro

Município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento

na localidade onde reside, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial. O

benefício  é  limitado ao período estritamente  necessário  a  esse tratamento  e  aos

recursos orçamentários existentes. Somente será admitido o custeio das despesas

com  acompanhante  em  cirurgia  de  médio  e  grande  porte  nos  casos  de  paciente

menor de idade, de idosos acima de 60 anos ou paciente impossibilitado, em razão

da doença, de adotar por seus próprios meios as providências necessárias ao seu

tratamento.

Em Minas Gerais, o Programa Mais Vida tem como finalidade melhorar a qualidade

de vida da pessoa idosa. Oferece atendimento especializado (consultas, exames e

outros procedimentos) a idosos com saúde fragilizada, encaminhados aos centros de

referência em atenção secundária pelas unidades básicas de saúde. Nos Centros

Mais Vida,  o idoso é submetido a uma avaliação multifuncional,  a  qual orienta os
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profissionais da equipe na elaboração de um plano de cuidados, em que constam os

tratamentos mais adequados, a medicação prescrita e outras recomendações para

acompanhamento do paciente pelo Programa Saúde da Família em seu Município de

origem. Na Região Macronorte, o Centro Mais Vida de Montes Claros tem convênio

com hotel  para hospedagem de pacientes  e familiares se  o  acompanhamento do

paciente exigir sua estada fora de casa, além de oferecer lanche e almoço para os

casos de procedimentos mais demorados, o que evita o deslocamento dos idosos.

Por  sua  vez,  o  Programa  Viva  Vida  tem  o  propósito  de  reduzir  os  índices  de

mortalidade materno-infantil no Estado. Como uma das estratégias desse programa,

os Centros Viva Vida são unidades de referência de tratamento especializado para

onde são encaminhadas mulheres e crianças até um ano de idade pelas unidades

básicas de saúde. A base territorial desse programa é a macrorregião sanitária, que

possibilita ao paciente o atendimento em uma unidade o mais próximo possível de

sua residência.  No entanto,  para os  casos em que a permanência  do  paciente é

exigida por maior tempo, o programa conta ainda com as Casas de Apoio à Gestante

e à Puérpera, onde são oferecidas hospedagem e alimentação a essas pessoas.

Como se vê, nos âmbitos federal e estadual há ações que visam a dar suporte ao

paciente nas situações em que ele necessita ser atendido fora da atenção primária e

é encaminhado para os centros de atenção especializada em outros Municípios. No

entanto, entendemos que essas ações ainda são incipientes para atender a toda a

demanda de acolhimento dos pacientes na rede pública de saúde.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  para  que  seja  enviado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  ofício

solicitando apoio aos Municípios para estruturação das casas de apoio, por meio da

Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde -, do Plano Plurianual de

Ação Governamental 2012-2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.483/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.
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REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.483/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

solicitando apoio aos Municípios  para estruturação de casas de apoio a crianças,

idosos  e  pessoas  com  deficiência  que  necessitam  realizar  tratamento  fora  do

domicílio por tempo prolongado e a seus acompanhantes, por meio da Ação 4388 -

Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.484/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.484/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e do Sr. Sergio Hirle de Souza, da entidade Profissionais da Área de

Segurança e  Sociedade Organizados por  um Brasil  Melhor  -  Espasso Conseg,  e

outros, solicita ampliação e descentralização das redes de atenção de média e alta

complexidade  em  todo  Estado,  com  aumento  do  número  de  leitos  hospitalares,

principalmente de leitos em UTIs.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  pretende  ampliar  a  rede  de  saúde  de  média  e  alta

complexidade  no  Estado  por  meio  da  oferta  de  um  maior  número  de  leitos
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hospitalares,  especialmente  em  UTIs.  A essa  proposta  foi  aglutinada  outra,  que

solicita a construção de um hospital geral  no Município de Teófilo Otôni,  a fim de

atender à população das regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.

Para promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população

às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção, cabe ao gestor estadual

coordenar a discussão entre os gestores municipais de cada região até que sejam

definidos,  em  comum  acordo,  os  Municípios  que  desempenharão  o  papel  de

referência para os demais na prestação da assistência à saúde. A pactuação entre os

Municípios para que o mais equipado e com maior oferta de serviços possa atender à

demanda  daqueles  com  menos  recursos  e  serviços  é  coordenada  pelo  gestor

estadual, por meio da Programação Pactuada e Integrada – PPI –, realizada com a

participação  dos  secretários  municipais  de  saúde  de  cada  região  sanitária.  À

Secretaria  de Estado de Saúde -  SES -  também cabe acompanhar  e controlar  a

efetivação  das  pactuações  e  dar  o  suporte  técnico  e  financeiro  em  caso  de

defasagens ou demandas não previstas com as quais arquem os Municípios. Cabe

lembrar ainda que a PPI é realizada apenas para os procedimentos de média e alta

complexidade, pois a prestação dos procedimentos relativos à atenção básica é de

responsabilidade do Município.

A decisão sobre a distribuição dos leitos em cada região é, portanto, feita por meio

da PPI, que depois é formalizada em resolução da Comissão Intergestores Bipartite -

CIB -, e não é matéria pertinente ao PPAG.

Informamos que no Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG - 2012-

2015,  há,  no Programa 002 - Saúde Integrada, a Ação 4006 -  Gestão da Política

Hospitalar  -  Complexo  de  Hospitais  Gerais,  cuja  finalidade  é  prestar  assistência

hospitalar  e  ambulatorial  de  clínica  médica,  cirurgia  geral,  ortopedia,  pediatria,

medicina intensiva, gestantes e recém-nascidos de alto risco, a pacientes do SUS em

Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas e Barbacena, com o objetivo de garantir

assistência  aos  pacientes  que  necessitam  de  internações  de  média  e  alta

complexidade. A referida ação tem previsão de recursos de quase 38 milhões de reais

para o ano de 2012, distribuídos para as regiões Central, Mata e Alto Paranaíba.

Dessa  forma,  para  essa  proposta  sugerimos  o  envio  de  ofício  à  Secretaria  de



3143
____________________________________________________________________________

Estado de Saúde - SES - solicitando estudos sobre a possibilidade de aumento do

número de leitos hospitalares, especialmente de UTIs, em todo o Estado.

Quanto à proposta de construção de um hospital geral no Município de Teófilo Otôni

a fim de atender à população das regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São

Mateus, informamos que no PPAG há a Ação 4638 - Atendimento as Urgências e

Emergências no Estado, cujo fim é garantir o encaminhamento do paciente ao ponto

de  atenção  mais  adequado  e  seu  efetivo  atendimento  com  uma  assistência  de

qualidade, no menor tempo possível, reduzindo o número de mortes e sequelas por

causas evitáveis.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag

-,  a  rede  de  urgência  e  emergência  será  implantada  na  Macrorregião  do

Jequitinhonha em 2012, e a descentralização já está ocorrendo. Com isso, o hospital

de Teófilo Otôni será reestruturado e fortalecido, por meio da Ação 1175 - Rede de

Urgência e Emergência, contida no Programa 044 - Redes Integradas de Serviços de

Saúde.  Destaque-se  que,  apesar  de  não  haver  previsão  nesta  ação  para  o

Jequitinhonha,  a  implantação da rede nessa região  está  prevista  para  2011,  com

implementação até março de 2012. Já na Ação 4638 -  Atendimento as Urgências e

Emergências  no  Estado,  que  se  refere  à  manutenção  das  redes  de  urgência  e

emergência, há previsão de recursos para o Jequitinhonha.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento para que seja enviado à SES ofício solicitando especial  atenção na

implementação da rede de urgência e emergência no Jequitinhonha, bem como na

estruturação do hospital de Teófilo Otôni.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.484/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.484/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e pelo

Sr.  Sergio  Hirle  de  Souza,  da  entidade  Profissionais  da  Área  de  Segurança  e

Sociedade Organizados por um Brasil Melhor - Espasso Conseg, requer a V. Exa.,

nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

solicitando o estudo da possibilidade de aumento do número de leitos hospitalares,

especialmente de UTIs, em todo o Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.484/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e pelo

Sr.  Sergio  Hirle  de  Souza,  da  entidade  Profissionais  da  Área  de  Segurança  e

Sociedade Organizados por um Brasil Melhor - Espasso Conseg, requer a V. Exa.,

nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

solicitando especial atenção na implementação da rede de urgência e emergência no

Jequitinhonha, bem como na estruturação do Hospital Municipal Raimundo Gobira,

em Teófilo Otôni.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.487/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.487/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade” e de Andrea Mismotto Carelli, do Ministério Público Estadual, e outros,

sugere alteração da Ação 4208 - Viva Vida - Atenção a Gestantes e Crianças, do

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  criação  de

centros de atendimento à saúde da mulher com acessibilidade para pessoas com

deficiência e mobilidade reduzida, e para ampliação, estruturação física e de recursos
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humanos de hospitais, unidades de saúde e centros de referência no atendimento à

mulher, criança e adolescente vítimas de violência sexual. Os autores propõem ainda

alteração de finalidade da citada ação.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a alterar a Ação 4208 - Viva Vida - Atenção a Gestantes

e  Crianças,  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,

sugerindo  as  seguintes  medidas:  criação de centros  de  atendimento  à  saúde  da

mulher  com  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  e  mobilidade  reduzida;

ampliação,  estruturação  física  e  de  recursos  humanos  de  hospitais,  unidades  de

saúde e centros de referência no atendimento à mulher, criança e adolescente vítima

de  violência  sexual.  Sugere  ainda  alteração  da  finalidade  da  citada  ação  para:

“Promover  a  saúde  reprodutiva,  assegurando  atendimento  universal,  integral,

humanizado  e  especializado  em  diferentes  condições  e  especificidades  para

mulheres  negras,  indígenas,  com  deficiência,  adolescentes  e  homens,  com  a

participação da sociedade civil no monitoramento e avaliação das ações”.

No Sistema Único de Saúde - SUS - a atenção à saúde da mulher abrange ações

de promoção da saúde, prevenção e tratamento dos principais agravos que afetam

esse grupo, como câncer de mama, câncer de colo de útero, gravidez de alto risco,

violência contra a mulher, entre outros. A maior parte do atendimento é realizado na

atenção  primária,  pelas  unidades  básicas  de  saúde  e  pelo  Programa  Saúde  da

Família - PSF. Em Minas Gerais, o atendimento especializado em saúde da mulher é

realizado  pelos  Centros  Viva  Vida  –  CVVs -  de  referência  secundária,  onde  são

realizadas consultas, exames e outros procedimentos em saúde materno-infantil  e

saúde reprodutiva. Cumpre destacar que os programas e as ações de atendimento à

saúde da mulher  também visam a atender  às  peculiaridades  de grupos como as
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populações negra e indígena, homossexuais, pessoas com deficiência e vítimas de

violência sexual e doméstica.

Com relação às ações de saúde voltadas para mulheres e adolescentes vítimas de

violência, desde 2003 o Ministério da Saúde tem ministrado cursos de qualificação

dos  profissionais  de  saúde  para  a  atenção  às  mulheres  e  às  adolescentes  que

procuram  os  serviços,  a  fim  de  que  elas  sejam  acolhidas  e  assistidas  de  forma

adequada, além de evitar a reincidência do problema. Além disso, a organização em

rede  da  assistência  a  esse  grupo  amplia  as  ações  da  saúde  em  prol  do

enfrentamento à violência doméstica e sexual, com a participação de profissionais da

Segurança  Pública,  da  Justiça,  dos  Direitos  Humanos,  da  Assistência  Social,  da

Educação e das áreas de controle social.

Em  1999,  o  Ministério  da  Saúde  editou  a  Norma  Técnica  sobre  Prevenção  e

Tratamento  dos  Agravos  Resultantes  da  Violência  Sexual  contra  Mulheres  e

Adolescentes, cuja edição mais atual foi em 2010. O documento trata de aspectos

como:  organização  da  atenção  (instalações  e  área  física,  recursos  humanos,

equipamentos, registro de dados), normas gerais de atendimento, apoio psicossocial,

doenças sexualmente transmissíveis, gravidez decorrente de violência sexual, entre

outros.

Em que pese a iniciativa meritória das autoras, a atenção à saúde reprodutiva já

está inserida nas ações da atenção básica/PSF. Além disso, a Ação 4182 - Políticas e

Ações  Especializadas  em  Saúde  -  do  PPAG  2012-2015  já  tem  como  finalidade

promover  políticas  e  ações  especializadas  em  saúde  que  permitam  prevenir  e

recuperar a saúde da população por meio de atividades desenvolvidas em todos os

níveis  de  atenção à  saúde,  visando acessibilidade  ao  cidadão e  integralidade da

assistência à saúde.

Embora os objetivos da proposta em análise já estejam atendidos no PPAG 2012-

2015, opinamos pelo seu acolhimento na forma requerimento para que seja enviado

ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  solicitando  que  esse  órgão  informe  os

Municípios sobre a necessidade de adaptação das unidades de atendimento à saúde

às normas de acessibilidade editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

-  ABNT -  e sobre a organização da rede de atendimento à saúde nos termos da
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Norma Técnica  sobre  a  Prevenção  e  o  Tratamento  dos  Agravos  Resultantes  da

Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, editada pelo Ministério da Saúde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.487/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.487/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, de Andrea Mismotto

Carelli,  do  Ministério  Público  Estadual,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  enviado ofício à Secretaria  de Estado de Saúde solicitando que

esse órgão informe aos Municípios a  necessidade de adaptação das unidades de

atendimento à saúde às normas de acessibilidade editadas pela Associação Brasileira

de Normas Técnicas - ABNT - e sobre a organização da rede de atendimento à saúde

nos  termos  da  Norma  Técnica  sobre  a  Prevenção  e  o  Tratamento  dos  Agravos

Resultantes  da  Violência  Sexual  contra  Mulheres  e  Adolescentes,  editada  pelo

Ministério da Saúde.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.489/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.489/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere a criação de bancos de leite humano em todo Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, criada em 1998, pelo Ministério da
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Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz -,  tem o objetivo de promover a

expansão quantitativa e qualitativa dos Bancos de Leite Humano - BLH - no Brasil ,

mediante  integração  e  construção  de  parcerias  entre  órgãos  federais,  iniciativa

privada e sociedade.

O banco de leite humano é um serviço especializado vinculado a um hospital de

atenção materna ou infantil e é responsável por ações de promoção, proteção e apoio

ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta da produção lática da

nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição do

leite humano, sendo proibida a sua comercialização.

O Posto de Coleta de Leite Humano - PCLH - é uma unidade fixa ou móvel, intra-

hospitalar  ou  extra-hospitalar,  vinculada  tecnicamente  a  um  BLH  e

administrativamente a um serviço de saúde ou ao próprio banco. O PCLH realiza as

mesmas atividades do BLH, no entanto não executa as atividades de processamento

e distribuição do leite pasteurizado, que são exclusivas do BLH.

No Estado existem 10 BLHs e 21 PCLHs. Os BLH estão assim distribuídos: dois na

Região da Mata, três na Região do Triângulo, três na Região Central, um na Região

Norte e um na Região Sul. Já os PCLHs estão distribuídos em todas essas regiões e

na  Região  Centro-Oeste.  Não  há  nenhum  BLH nem  PCLH nas  Regiões  do  Alto

Paranaíba, Jequitinhonha-Mucuri, Noroeste e Rio Doce.

Consideramos  necessário  criar  em todas as  regiões  do  Estado bancos  de leite

humano e postos de coleta. Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em

análise na forma de requerimento para que seja enviado ofício à Secretária de Estado

de Saúde solicitando que sejam implantados BLH e PCLH nas regiões onde ainda

não existem esses estabelecimentos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.489/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.489/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

solicitando apoio na implantação de bancos de leite humano e de postos de coleta de

leite humano nas regiões do Estado em que ainda não existem.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.491/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.491/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha proposta de alteração da ação 2121 - Alimentação Escolar

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 para ampliação do

quadro de nutricionistas, por meio de concurso público, em número suficiente para

atuar nas Superintendências Regionais de Ensino do Estado, com atribuições nas

escolas estaduais e municipais, visando o planejamento e a execução de ações de

promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, previstas nos princípios e

nas diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pleiteia a contratação de nutricionistas pela Secretaria de

Estado de Educação, por meio de concurso público, em número suficiente para atuar

nas  Superintendências  Regionais  de  Ensino  do  Estado,  com  atribuições  de

planejamento  e  execução  de  ações  de  promoção  da  alimentação  saudável  no

ambiente escolar, previstas nos princípios e nas diretrizes do Programa Nacional de

Alimentação Escolar - Pnae.

O  Pnae,  implantado  em  1955,  garante,  por  meio  da  transferência  de  recursos

financeiros,  a  alimentação  escolar  dos  alunos  de  toda  a  educação  básica

matriculados  em  escolas  públicas  e  filantrópicas.  Seu  objetivo  é  atender  às
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necessidades  nutricionais  dos  alunos  durante  sua permanência  em sala  de  aula,

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento

escolar  dos  estudantes,  bem  como promover  a  formação  de  hábitos  alimentares

saudáveis.

A atuação do nutricionista nesse programa é determinada explicitamente nos art. 11

e 12 da Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da

alimentação  escolar  e  do  Programa  Dinheiro  Direto  na  Escola  aos  alunos  da

educação básica, e no art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº 38, 16/7/2009, que dispõe

sobre  o  atendimento  da  alimentação  escolar  aos  alunos  da  educação  básica  no

Programa Nacional de Alimentação Escolar. Este último dispositivo estabelece que "a

coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, será realizada por nutricionista habilitado, que

deverá assumir  a responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes

previstas na Lei n° 11.947/2009 e nas legislações p ertinentes, no que couber".

No projeto do PPAG 2012-2015, encaminhado pelo Executivo, as ações com vistas

à  promoção  da  segurança  alimentar  são  consideradas  prioritárias  para  o

desenvolvimento  do  Estado,  pois  fazem  parte  do  programa  estruturador  025  -

Cultivar, nutrir e educar. Esse programa, de caráter transdisciplinar, integra ações das

Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  de

Educação, com vistas a "garantir o direito humano à alimentação saudável, adequada

e  solidária,  contemplando  o  binômio  educação-alimentação  para  os  alunos  das

escolas  públicas  estaduais  de  educação  básica,  potencializando  a  alimentação

escolar,  fortalecendo a  agricultura  familiar  e  promovendo a  educação alimentar  e

nutricional".

Para  atender  à  legislação  federal  e,  sobretudo,  para  viabilizar  o  sucesso  do

programa 025, entendemos que é necessária a presença de nutricionistas habilitados,

no quadro de pessoal da SEE, em número suficiente para atender a todas as escolas

da rede estadual de ensino. Tal medida certamente contribuirá para a implantação do

sistema de segurança alimentar e nutricional.

Contudo,  sabe-se  que  atualmente  há  grande  carência  de  nutricionistas  para

atuarem  no  âmbito  da  alimentação  escolar,  pois  a  SEE  não  conta  com  esses
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profissionais em seu quadro de pessoal.

Sendo assim, julgamos necessário seja solicitado à SEE a realização de concurso

público para contratação desses profissionais. No entanto, temos conhecimento de

que esse pleito já foi encaminhado para aquela Secretaria neste ano, por meio do

requerimento nº 658/2011.

Em resposta ao referido requerimento, no ofício OF.GAB.SEC.nº 430/2011, datado

de 30/8/2011, a Secretaria de Estado informou sobre a impossibilidade de atender à

proposta de criação de cargos de nutricionista na estrutura da SEE e que outras

alternativas legais vêm sendo adotadas para suprir as necessidades relacionadas à

elaboração de cardápios da merenda escolar.

Com  o  intuito  de  esclarecer  melhor  quais  medidas  estão  sendo  adotadas  pelo

Estado  para  garantir  que  a  merenda  escolar  esteja  sob  a  responsabilidade  de

profissionais  habilitados,  opinamos  pela  acolhimento  da  proposta  em  epígrafe  na

forma de requerimento solicitando tal informação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.491/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.491/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação,  solicitando  informações  acerca  das  medidas  adotadas  para  suprir  a

necessidade de profissionais habilitados para elaboração dos cardápios da merenda

escolar.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.493/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.493/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  solicita  a  criação  de  um  sistema  virtual  de  consulta  sobre  os

medicamentos disponibilizados pelo SUS a partir do princípio ativo do medicamento,

bem como sobre os procedimentos para sua obtenção.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere seja criado no site do Ministério de Saúde - MS - um

sistema de consulta de medicamentos fornecidos pelo SUS que tenha como critério

de busca o princípio ativo do medicamento. Solicita ainda que estejam disponíveis

informações sobre os procedimentos para a obtenção dos medicamentos.

A assistência  farmacêutica  no  SUS  reúne  um  conjunto  de  ações  que  visam  à

promoção, proteção e recuperação da saúde por meio da garantia do acesso aos

medicamentos e do seu uso racional.

É importante esclarecer que a assistência farmacêutica está estruturada em três

componentes:  componente  básico;  componente  especializado;  e  medicamentos

estratégicos.

A assistência farmacêutica básica financia os medicamentos constantes da Relação

Nacional de Medicamentos - Rename -, lista que é revista e atualizada a cada dois

anos  e  serve  de  parâmetro  para  a  elaboração  e  pactuação  das  relações  de

medicamentos estaduais e municipais.

O componente especializado está regulamentado na Portaria GM do Ministério da

Saúde  nº  2.981,  de  26/11/2009,  e  coloca  à  disposição  medicamentos  para  o

tratamento de doenças crônicas.

O terceiro compontente da assistência farmacêutica refere-se aos medicamentos

estratégicos,  utilizados  para  o  tratamento  de  um  grupo  de  agravos  específicos,

atendidos em programas do MS.

Ainda nessa área, há o programa federal Farmácia Popular do Brasil, criado em
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2004 para ampliar o acesso da população aos medicamentos essenciais/básicos, que

fornece 107 itens para as doenças mais comuns na população. O programa funciona

por meio de unidades próprias, e os medicamentos são fornecidos à população a

preço  de  custo.  Há  ainda  uma  modalidade  desse  programa,  criada  em  2006  e

conhecida  como  Aqui  tem  Farmácia  Popular,  na  qual  são  feitas  parcerias  com

farmácias da rede privada para ofertar medicamentos para diabetes, hipertensão e

anticoncepcionais.  Nesse  caso,  os  medicamentos  são  subsidiados  pelo  Governo

Federal em até 90%. Desde fevereiro de 2011, por meio do Programa Saúde não tem

Preço,  os  medicamentos  para  hipertensão  e  diabetes  passaram  a  ser  fornecidos

gratuitamente  tanto  nas unidades  próprias  quanto  na rede do Aqui  tem Farmácia

Popular.

Informamos que de acordo com a Lei Federal nº 6.360, de 23/9/76, no Brasil os

medicamentos devem exibir em seus rótulos, embalagens, bulas e prospectos, além

do nome comercial ou marca, a Denominação Comum Brasileira (denominação do

fármaco  ou  princípio  farmacologicamente  ativo  aprovada  pelo  órgão  federal

responsável  pela  vigilância  sanitária)  ou  a  Denominação  Comum  Internacional

(denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela

Organização Mundial de Saúde), quando for o caso.

Importa destacar que no site do MS é possível ter acesso à lista das Denominações

Comuns  Brasileiras  e  das  listas  específicas,  entre  elas  a  lista  por  princípio  ativo

(disponível em <http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/dcb/2006/index.htm>).

Apesar de a proposta já estar atendida, consideramos a matéria relevante e, por

essa razão, sugerimos o envio de ofício ao MS solicitando maior divulgação das listas

dos medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como das informações necessárias à

obtenção  desses  medicamentos,  e  inclusão  de  possibilidade  de  busca  de

medicamento por princípio ativo no site do MS.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.493/2011 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.493/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Ministério  da  Saúde  sugerindo  que  o

referido órgão divulgue mais amplamente as listas dos medicamentos fornecidos pelo

SUS, bem como as informações necessárias à obtenção desses medicamentos, e

que inclua o princípio ativo dos medicamentos como critério de busca no “site” do MS.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.494/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.494/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere a implantação, no âmbito da Secretaria do Estado de Saúde,

de  programa  de  atividade  física  de  abrangência  universal  com  instalação  e

manutenção de equipamentos públicos e aparelhos ergonômicos para pratica dessas

atividades, em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Juventude e com

acompanhamento  de  profissionais  concursados  de  educação  física,  fisioterapia  e

terapia ocupacional.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em comento objetiva a criação de programas para a prática de atividade

física com instalação e  manutenção de equipamentos públicos pela Secretaria  de

Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Juventude.

A Política Nacional de Promoção da Saúde - PNPS -, aprovada pela Portaria GM nº

687, de 30/3/2006, do Ministério da Saúde, afirma que, para a promoção da saúde, é
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imprescindível  intervir  sobre problemas como violência,  desemprego,  subemprego,

falta de saneamento básico, habitação inadequada ou ausente, dificuldade de acesso

à educação, fome, urbanização desordenada, qualidade do ar e da água.

A PNPS tem como principais objetivos específicos: incorporar e implementar ações

de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica; valorizar e otimizar o uso dos

espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento

das ações de promoção da saúde; contribuir para elaboração e implementação de

políticas  públicas  integradas  que  visem  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  no

planejamento de espaços urbanos e rurais; valorizar e ampliar a cooperação do setor

da saúde com outras áreas de governo, setores e atores sociais para a gestão de

políticas  públicas  e  a  criação  ou  o  fortalecimento  de  iniciativas  que  signifiquem

redução das situações de desigualdade.

Os  eixos  norteadores  da  PNPS  são:  alimentação  saudável;  prática

corporal/atividade  física;  prevenção  e  controle  do  tabagismo;  redução  da

morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas; redução

da morbimortalidade por acidentes de trânsito; prevenção da violência e estímulo à

cultura de paz; promoção do desenvolvimento sustentável.

Dessa  forma,  o  desenvolvimento  de  programas  direcionados  para  a  prática  de

atividades físicas e esportes estão em consonância com essa Política. No entanto,

cumpre informar que no PPAG 2012-2015 já existem ações que atendem a proposta

de ação legislativa em análise.

Uma delas é a Ação 1297 -  Geração Saúde, do Programa 008 -  Avança Minas

Olímpica, cuja finalidade é promover a prática de atividade física e lazer orientados

por profissionais de educação física inserido na equipe de saúde da família com o

objetivo de melhorar as condições de saúde da população e reduzir a prevalência de

obesidade, sobrepeso e a morbimortalidade por doenças cardiovasculares.

Há também a Ação 4171 - Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos, do

Programa 149 – Incentivo ao esporte, com a finalidade de apoiar financeiramente a

reforma  e  construção  de  instalações  esportivas  de  lazer  e  aquisição  de  toda  a

infraestrutura necessária para a modernização de espaços esportivos, com o objetivo

de estimular a prática de atividade física e de esportes.
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Assim, apesar da importância da proposta, ela já está atendida nas ações citadas.

Por esse motivo, opinamos pelo seu não acolhimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.494/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.510/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.510/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  programa 43  -  Tecnologia  e

Inovação  Rumo  à  Economia  do  Conhecimento  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015,  para expansão da Universidade Federal  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM - por meio da implantação de câmpus em

cidades do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

As universidades federais são mantidas pela União e, em razão disso, os recursos

necessários para ampliação de suas unidades devem constar do planejamento e do

orçamento quando da sua tramitação no Congresso Nacional.

Também é importante ressaltar que as universidades têm autonomia para definir

sua gestão,  o que implica que à própria Universidade do Vale do Jequitinhonha e

Mucuri  cabe  estabelecer  a  oportunidade  e  a  forma  como  eventualmente  vai  se

expandir. Isso decorre do princípio estatuído no art. 207 da Constituição da República

de que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de

gestão financeira e patrimonial (...)”.

Nesse  sentido,  em  30/8/2011,  o  Reitor  da  UFVJM  fez  publicar  a  seguinte

manifestação: “o Conselho Universitário já definiu a UFVJM como uma Universidade

multicampi  para  atender,  sobretudo,  as  populações  dos  Vales  do Jequitinhonha e
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Mucuri,  vislumbrando,  portanto,  a  implantação,  quando  possível  e  pertinente,  de

novas unidades universitárias, principalmente em cidades assentadas em territórios

desses  Vales.  Portanto,  esta  Instituição  entende  a  expansão  do  ensino  superior

público como uma política de Estado voltada para proporcionar oportunidades aos

cidadãos  de  diferentes  territórios  do  Brasil,  mas,  por  outro  lado,  assumiu,

anteriormente,  que  os  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  são  prioritários  para  sua

atuação no ensino, pesquisa e extensão”.

No entanto, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em audiência pública

realizada  em  24/11/2011,  em  Diamantina,  para  tratar  da  situação  da  referida

universidade, constatou que o Conselho Universitário da UFVJM acatou a vinculação

dos novos câmpus em Unaí e Janaúba anunciados pela Presidente de República.

Sendo  assim,  somos  pelo  acolhimento  da  sugestão  em  tela  materializada  no

requerimento anexo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.510/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.510/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Reitor da Universidade Federal

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri solicitando a expansão dos câmpus da referida

universidade para cidades do Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.530/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.530/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  a  criação e  execução da lei  de  responsabilidade social  no

Estado,  com  previsão  de  fundo  e  conselho  de  controle  próprios,  estabelecendo

compromissos de investimento e visando ao controle social das políticas públicas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a criação e execução da lei  de responsabilidade

social  no  Estado,  que  estabeleça  compromissos  com  os  investimentos  sociais  e

previsão de controle social.

O tema da criação de uma lei de responsabilidade social tem despertado a atenção

de  movimentos  e  redes  sociais  envolvidas  com  a  construção  de  um  sistema de

controle social sobre a gestão estatal, em especial sobre a execução orçamentária,

há mais de uma década.

Há no País um consenso em torno da responsabilidade fiscal do Estado, entendida

como instrumento que garante austeridade no trato das finanças públicas. Entretanto,

essa austeridade não basta por si só, deve estar acompanhada do estabelecimento

de  metas  sociais  prioritárias.  A responsabilidade  social  surge,  assim,  como  uma

estratégia  de  um  projeto  geral  de  controle  social  sobre  o  Estado  a  partir  das

organizações da sociedade. Convertida em lei, a responsabilidade social ajudaria a

redefinir  o  desenho  da  ação  pública  no  País,  possibilitando  a  criação  de  uma

estratégia nacional  de articulação de esforços para  a superação da desigualdade

social,  definindo padrões mínimos de investimento, de resultado e, principalmente,

estabelecendo um amplo sistema de monitoramento e avaliação dos gastos públicos.

Em 2003, foi apresentado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar

nº 94/2003, que estabelece normas e procedimentos de responsabilidade social para

o Estado, com a finalidade de obrigar o Poder Executivo nas três esferas de governo

a encaminhar ao respectivo Poder  Legislativo  prestações de contas e o mapa da

exclusão social, e exige a vinculação das metas orçamentárias anuais à melhoria dos

indicadores contidos no referido mapa. O projeto foi arquivado em 2007.

Cabe destacar ainda que tramitou também no Congresso Nacional o Projeto de Lei
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nº  1.305/2003,  que  dispõe  sobre  a  responsabilidade  social  das  sociedades

empresariais e sobre a criação do Conselho Nacional de Responsabilidade Social,

como órgão regulador  e  fiscalizador.  Após  parecer  pela  rejeição na Comissão de

Seguridade Social e Família, o projeto foi arquivado em 31/1/2007.

Embora  os  referidos projetos  de  lei  não tenham sido aprovados,  a  temática da

responsabilidade  social  foi  sendo,  ao  longo  dos  anos,  incorporada  aos  arranjos

institucionais  e  normativos  das  diferentes  políticas  públicas  implementadas  pelo

Estado.  Os  movimentos  sociais  organizados  foram  se  apropriando  dos  espaços

participativos  e  atuando  de  forma  cada vez  mais  ativa  nas  decisões  públicas.  O

próprio Estado foi se abrindo ao controle público. Um exemplo dessa abertura é o

portal  da transparência pública,  no  ar  desde 2004,  cujo objetivo  é  permitir  que o

cidadão acompanhe e fiscalize a utilização dos recursos públicos federais.

Como os  movimentos  sociais  têm  se  tornado  cada  vez mais  participativos  nas

decisões públicas e os projetos de lei que visavam regulamentar a responsabilidade

social  do  Estado  e  o  controle  público  de  suas  ações  não  foram  aprovados,

entendemos  que  a  matéria  não  deveria  ser  regulamentada  por  lei  específica.  O

desenho  institucional  de  cada  uma  das  políticas  públicas  tem  incorporado

instrumentos  para  assegurar  esses  compromissos  do  Estado,  além  de  garantir

mecanismos de participação cada vez mais consistentes.

Diante disso, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.530/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.531/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.531/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, encaminha sugestão de implementação e vinculação do planejamento

de políticas de emprego, trabalho e formação profissional às políticas regionais de



3160
____________________________________________________________________________

desenvolvimento local.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  objetiva  Implementar  e  vincular  o  planejamento  de

políticas  de  emprego,  trabalho  e  formação  profissional  às  políticas  regionais  de

desenvolvimento  local,  com  foco  em:  geração  de  emprego  e  renda;  cursos  de

capacitação  profissional  direcionados  à  economia  local;  inclusão  produtiva  e

desenvolvimento  de  empreendimentos  coletivos  e  individuais  autogestionários;

priorização de investimento em Municípios com alto índice de pobreza e destinação

de recursos para ONGs que já desenvolvam projetos sociais de capacitação para o

mercado de trabalho; criação de frentes de trabalho urbanas e rurais, ressalvados os

cuidados  ambientais  e  os  direitos  trabalhistas;  incentivo  a  empreendimentos  que

aproveitem mão de obra local; e concessão ao microempreendedor de carência das

obrigações contratuais, pelo prazo de 24 meses. A proposta, portanto, é uma diretriz a

ser seguida pelo Estado na implementação da política de trabalho, emprego e renda.

Já constam no PPAG diversos programas relativos à temática do trabalho e da

inclusão  produtiva,  em  diferentes  redes.  Na  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e

Proteção,  por  exemplo,  há  o  Programa  Travessia,  classificado  como  programa

estruturador, em que se insere a Ação 1160 - Travessia Renda e o Programa 050 -

Desenvolvimento  Social  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  Norte  de  Minas,

também  estruturador.  Ainda  nessa  rede  constam  o  Programa  Associado  267  -

Geração de Renda e Inclusão Produtiva e o Programa Associado 156 - Incentivo às

Cadeias Produtivas Regionais. Na Rede de Educação e Desenvolvimento Humano,

há o Programa Estruturador 003 - Melhor Emprego e o Programa Associado 272 -

Política  de  Promoção  de  Emprego.  Na  Rede  de  Desenvolvimento  Econômico

Sustentável, há o Programa 137 - Cooperativismo Mineiro.

Como se pode constatar pelos programas citados, o PPAG já atende a proposta em

análise.  Entretanto,  dada a  relevância  da  matéria,  opinamos  pelo  acolhimento  da

proposta na forma de requerimento, para que seja enviado ofício à Secretaria  de

Estado de Trabalho e Emprego - Sete -, solicitando aos gestores dos programas e
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das ações relativos ao tema que promovam o fortalecimento e a intersetorialidade

dessas políticas públicas, levando em consideração as demandas e potencialidades

locais e regionais de desenvolvimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.531/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.531/2011, do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V. Exa., nos

termos regimentais,  seja  encaminhado ofício  à  Secretaria  Estadual  de  Trabalho e

Emprego - Sete - solicitando aos gestores dos programas e das ações relativos à

geração  de  trabalho,  emprego  e  renda  que  promovam  o  fortalecimento  e  a

intersetorialidade dessas políticas públicas, levando em consideração as demandas e

potencialidades locais e regionais de desenvolvimento.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.571/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.571/2011, de Maria Beatriz de Oliveira, da Rede

Nacional  Feminista  de  Saúde,  Direitos  Sexuais  e  Reprodutivos,  e  outros,  sugere

alteração  da  finalidade  da  Ação  1174  -  Viva  Vida  -  Mães  de  Minas,  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere acrescentar à finalidade da Ação 1174 - Viva Vida -

Mães de Minas, expressão para que o Estado apoie e subsidie os Municípios na sua

efetivação.

A autora justifica a alteração argumentando que não compete ao Estado prestar

assistência direta às  gestantes e crianças, já que isso é de responsabilidade dos

Municípios. Além disso, argumenta que a oferta de serviços de média complexidade

disponibilizados  na  Programação  Pactuada  Integrada  -  PPI  -  é  insuficiente  para

atender o número de gestantes no Estado.

Cumpre informar que na Ação 1174 o papel do Estado é financiar a implantação dos

pontos de atenção à gestante, como os Centros Viva Vida, as casas de apoio e as

maternidades de alto risco. A execução das ações e serviços nesses locais continua

sendo de responsabilidade dos Municípios onde são implantados. Por esse motivo

não se justifica mudança de finalidade dessa Ação.

A essa proposta foi aglutinada uma outra que também sugere acrescentar ao final

da finalidade da mesma ação, a seguinte expressão: “informação sobre os serviços

de  referência  de  aborto  legal  nos  Municípios  e  no  Estado.”  A justificativa  dessa

proposta é que existe a necessidade de informar às mulheres sobre os serviços de

referência que realizam o aborto legal, já que, devido ao preconceito e a forma como

é  tratada  essa  questão  no  País,  as  mulheres  procuram  atendimento  em  locais

clandestinos levando a uma alta taxa de mortalidade.

Convém esclarecer que, de acordo com o art. 128 do Código Penal, Decreto-lei nº

2.848, de 7/12/1940, não é crime a prática de aborto realizado por médico quando

não há outro meio de salvar a vida da gestante ou quando a gravidez for resultante de

estupro.  Nesses  casos,  o  aborto  será  realizado  em  unidades  de  atendimento  de

média ou alta complexidade, como por exemplo em maternidades, de acordo com o

encaminhamento feito pelas unidades de atenção primária à saúde ou unidades de

urgência e emergência, como ocorre em todos os procedimentos que necessitam de

atenção especializada no SUS.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.571/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.574/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.574/2011, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, sugere alteração do Plano Plurianual de Ação

Governamental  - PPAG  - 2012-2015  para  criação,  implementação,  efetivação  e

garantia de disponibilização de recursos para o Programa Cartão Capital Humano.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  a  criar  o  Programa  Cartão  Capital  Humano,  com

garantia  de  disponibilização  de  recursos  para  sua  implementação  e  efetivação.

Segundo a autora, esse programa seria destinado à inclusão de famílias que não têm

acesso ao Programa Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada - BPC - e

não estão qualificadas para o mercado de geração de renda, desenvolvendo ações

como: criação de cursos para qualificação de jovens, adultos e idosos; aplicação de

diagnóstico  social;  inclusão  de  nutricionistas  e  psicólogos  nas  equipes

multiprofissionais  de  promoção  social;  transferência  de  renda  até  a  inserção  do

beneficiário no mercado de geração de emprego e renda; melhoria da qualidade e da

fiscalização das ações, entre outras. Com isso, o objeto do Programa Cartão Capital

Humano seria prevenir e combater a mortalidade, a desnutrição, a criminalidade, a

prostituição,  as  doenças  sexualmente  transmissíveis,  a  miséria  e  a  fome,  entre
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outros.

Em  que  pese  a  iniciativa  meritória  da  proponente,  cumpre  lembrar  que  há

programas governamentais em âmbito federal e estadual que visam a combater os

problemas sociais citados pela autora, com instituição de políticas públicas voltadas

para  a  redução  das  desigualdades  estruturais  produzidas  pelo  desenvolvimento

socioeconômico.  No  âmbito  federal,  podemos  citar:  Plano  Brasil  sem  Miséria;

Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego  -  Pronatec;  Plano

Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional;  Estratégia  Fome Zero;  Banco  de

Alimentos;  Estratégia Saúde da Família;  Distribuição de Medicamentos;  Programa

Brasil  Alfabetizado;  Programa Mais  Educação.  No  âmbito  estadual,  por  sua  vez,

citamos:  Programa  Poupança  Jovem;  Programa  Travessia;  Campanha  Proteja

Nossas Crianças; Programa Fica Vivo; Programa Mediação de Conflitos; Programa

Mocatu (integração social de pessoas com deficiência de baixa renda), etc.

Dessa  forma,  não  vislumbramos  motivos  para  que  a  proposta  ora  apresentada

prospere nesta Casa, visto que os objetivos das medidas sugeridas já se encontram

amparados nos programas e ações governamentais em andamento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.574/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.575/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.575/2011, de Luiz Carlos Carvalho Oliveira, do

Fórum  Mineiro  de  Economia  Popular  Solidária,  e  outros,  encaminha  sugestão de

alteração do Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva -

do  Plano  Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG  - 2012-2015,  para  incluir  a

seguinte  estratégia:  "Promover  a  Economia  Popular  Solidária  no  Estado  como

estratégia de inclusão produtiva e de incentivo às dinâmicas econômicas e sociais,

através do fomento aos empreendimentos econômicos solidários".
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.575/2011  pretende  incluir  na  Rede  de

Desenvolvimento  Social  e  Proteção  a  estratégia  "promover  a  Economia  Popular

Solidária  no  Estado  como  estratégia  de  inclusão  produtiva  e  de  incentivo  às

dinâmicas  econômicas  e  sociais,  através  do  fomento  aos  empreendimentos

econômicos solidários".

Algumas  estratégias  prioritárias  foram  estabelecidas  pelo  Governo  para  que  os

objetivos da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção sejam alcançados. Esses

objetivos são:  erradicar a miséria em Minas Gerais;  romper  o ciclo da pobreza e

reduzir a desigualdade social; aumentar as expectativas dos jovens quanto ao futuro

e o protagonismo destes na sociedade; promover os direitos humanos dos grupos

historicamente discriminados; e ampliar e efetivar o sistema de garantias de direitos

da criança e do adolescente.

A Economia  Popular  Solidária  tem  como pressuposto  a  gestão  democrática  da

produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, baseando-se nos

princípios  da  autogestão,  da  solidariedade,  da  sustentabilidade  ecológica  e  da

democracia.  Em  decorrência,  a  Economia  Popular  Solidária  concebe  o

desenvolvimento econômico a partir  da inclusão social, projetando uma concepção

também alternativa de organização da economia e da sociedade.

Como  a  alteração  de  estratégia  solicitada  refere-se  ao  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado -  PMDI -  seria  necessário apresentação de emenda a

esse Plano e não ao PPAG. Embora o prazo de apresentação de emendas ao PMDI

tenha se encerrado em 4/11/2011, a proposta em análise foi encaminhada ao seu

relator, que, por julgá-la relevante, acatou a medida em seu parecer. Uma vez que o

PMDI foi aprovado, a proposta já foi atendida e perdeu o seu objeto. Dessa forma,

opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.575/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.576/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.576/2011, do Sr. Marcos Vinicius Dias Nunes,

da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fetaemg, encaminha proposta de alteração da ação 1201 - Plug Minas - do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para ampliar a estrutura do

Plug Minas em todo o Estado de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  sob comento  objetiva  a  ampliação  do programa Plug  Minas  para  o

interior  do  Estado.  Segundo  o  autor,  os  programas  estaduais  voltados  para  a

promoção  do  protagonismo juvenil  não  chega  à  maioria  dos  jovens  mineiros,  se

concentrando  nas  áreas  urbanas  da  região  central  do  Estado,  principalmente  na

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Também  no  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,

realizado  por  esta  Casa  em  fevereiro  deste  ano,  foi  recorrente  a  demanda  por

ampliação dos programas para a juventude, especialmente nas áreas rurais.

O Plug Minas - Centro de Formação e Experimentação Digital -, principal programa

do Estado para  atendimento  da  juventude  mineira,  consiste  em um espaço onde

estudantes e egressos de escolas públicas, de 14 a 24 anos, têm a oportunidade de

desenvolver competências para lidar com os mais variados aspectos da cultura digital
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e das artes.

Inaugurado  em  junho  de 2009,  o  Plug  Minas  está  instalado  em  um terreno de

70.000m² no bairro Horto, em Belo Horizonte,  onde até 2001 funcionava a antiga

Febem. O projeto foi concebido pela Secretaria de Estado de Cultura, em parceria

com a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude e conta com gestão executiva

do Instituto Cultural Sérgio Magnani, por meio de um termo de parceria.

Em dois anos de existência, o Plug Minas já atendeu mais de 15 mil jovens, e cerca

de 1.550 frequentam os cursos de formação neste ano. Número bastante reduzido

frente aos 3.452.769 jovens residentes em Minas,  segundo o Censo Demográfico

2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Por estar localizado em Belo Horizonte, os benefícios do programa não chegam às

outras regiões do Estado, principalmente às áreas rurais, motivo pelo qual se justifica

a necessidade de sua expansão para outras localidades ou a criação de alternativas

de  atuação  governamental  para  atendimento  dos  jovens  que  possibilitem  o

atendimento a um número maior de cidadãos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Cultura, solicitando a ampliação do programa

Plug Minas,  por  meio da  implantação de núcleos  do  programa em Municípios  de

todas  as  regiões  do  Estado,  estendendo  sua  atuação entre  os  jovens  das  áreas

rurais, com vistas a atender a maior número de jovens mineiros.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.576/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.576/2011,  apresentada  por  Marcos  Vinicius  Dias  Nunes,  da  Federação  dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg, requer a V. Exa.,
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nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,

solicitando a ampliação do programa Plug Minas, por meio da implantação de núcleos

do programa em Municípios de todas as regiões do Estado, estendendo sua atuação

entre os jovens das áreas rurais, com vistas a atender a maior número de jovens

mineiros.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.578/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.578/2011,  de  autoria  de  Geraldo  Alves  do

Amaral,  do  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -  Consep  -  Barbacena,

encaminha  proposta  de  alteração  da  Ação  4239  -  Elaboração  Legislativa  e

Acompanhamento  das  Políticas  Públicas  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  viabilizar  a  realização  de  eventos

institucionais  da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais -  ALMG - em

hotéis.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise incide sobre o Programa 729 - Processo

Legislativo -, que tem como objetivo legislar sobre matéria legislativa de competência

do Estado, examinar,  acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas e

promover  a  divulgação  dos  trabalhos  e  a  participação  popular.  A  Ação  4239  -

Elaboração Legislativa  e  Acompanhamento das  Políticas  Públicas -,  pertinente  ao

programa, é executada pela ALMG e tem como finalidade proporcionar a produção de

normas adequadas à realidade política, social e  econômica da sociedade mineira;
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avaliar  a  execução  das  políticas  públicas;  definir  as  diretrizes  do  planejamento

estratégico da Assembleia;  divulgar  os  trabalhos realizados  por  essa instituição e

incentivar a participação popular.

A participação popular na ALMG tem previsão regimental, podendo se dar por meio

de  propostas  de  ação  legislativa,  que  tramitam  no  âmbito  da  Comissão  de

Participação Popular, por meio de eventos institucionais - ciclos de debates, fóruns

técnicos  e  seminários  legislativos  -  e  também  por  meio  de  audiências  e  debates

públicos que acontecem no âmbito das demais comissões permanentes. A proposta

em tela sugere que a Assembleia realize eventos institucionais  em hotéis fora da

cidade,  para  melhorar  a  acomodação  dos  participantes.  Todos  os  eventos

institucionais são realizados no espaço da própria ALMG, exatamente por aproximar o

cidadão da Casa Legislativa, em um processo de escuta da população e de interação

com os parlamentares.

Observa-se ainda que o incentivo à participação popular previsto na finalidade da

Ação 4239 é relacionado ao aprimoramento dos meios de participação e não caberia

incorporar à finalidade o modo de operacionalizar a participação. Essa é uma ação

que trata de todas as atividades da ALMG, não cabendo entrar na especificidade

operacional de cada uma delas em sua finalidade.

No nosso entendimento, a proposta em análise não é pertinente ao PPAG 2012-

2015 e toma contornos de uma moção, cujo modo de tramitação difere do de uma

proposta de ação legislativa.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.578/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.590/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.590/2011, de Ellen Vieira Santos, da Federação
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dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, sugere

ampliar as metas físicas e financeiras da Ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do

Poupança Jovem do Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG - 2012-2015,

para atender a um maior número de jovens no Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  sugere  ampliação  das  metas  físicas  e  financeiras  do

Poupança Jovem, de modo a atender um maior número de jovens no Estado.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, o

programa é destinado a estudantes do ensino médio público estadual que residem

em  Municípios  com  alto  índice  de  evasão  escolar,  violência  e  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH. Ao longo dos anos de formação do ensino médio, o

Poupança  Jovem  acompanha  o  rendimento  escolar  e  oferece  várias  atividades

extracurriculares para os alunos, como cursos de capacitação profissional, inclusão

digital,  prática  esportiva  e  formação  de  lideranças.  O  objetivo  é  estimular  a

capacidade de planejar o futuro, aspirações pessoais, profissionais e criar melhores

condições de ingresso no mercado de trabalho.

O  Poupança  Jovem  está  presente  em  nove  Municípios  (Sabará,  Esmeraldas,

Ribeirão  das  Neves,  Ibirité,  Juiz  de  Fora,  Montes  Claros,  Governador  Valadares,

Teófilo Otoni e Pouso Alegre).

Entendendo a necessidade de ampliar o programa para os Municípios mais pobres

do  Estado,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento para que seja enviado ofício à Sedese solicitando estudo de viabilidade

de ampliação a cobertura do programa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.590/2011 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.590/2011, de Ellen Vieira Santos, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício á Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social solicitando que

esse órgão realize estudos de viabilidade de ampliação da cobertura do Programa

Poupança Jovem no Estado.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.596/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.596/2011,  de  Gracilene  Alves  Lopes,  da

Associação Comunitária do Bairro Santa Mônica, sugere alteração do Programa 3 -

Melhor Emprego – do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 -,

para criação de dois turnos de trabalho ou jornada reduzida com carga horária diária

de 6 horas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere alterar a Programa Melhor Emprego para reduzir a

jornada de trabalho diária. O Programa Melhor Emprego tem a finalidade de gerar

emprego  de  qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às

necessidades  do mercado de trabalho e  promovendo a formação profissional  dos
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trabalhadores de forma integrada à ampliação da oferta de empregos.

A redução da jornada de trabalho  tem sido discutida pelo  movimento sindical  e

estudiosos do tema como um dos instrumentos para criar novos empregos e também

possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Mais que criar novos

empregos,  a  redução  da  jornada  de  trabalho  tem  potencial  para  impulsionar  a

economia e dinamizar seu ciclo virtuoso, levando à melhoria do mercado de trabalho.

Nesse  ciclo,  a  redução  da  jornada  possibilitaria  a  geração  de  novos  postos  de

trabalho,  a  diminuição  do  desemprego,  da  informalidade  e  da  precarização,  o

aumento da massa salarial e a produtividade do trabalho, o que, como consequência,

levaria  ao  crescimento  do  consumo.  Este,  por  sua  vez,  levaria  ao  aumento  da

produção, o que completaria o ciclo virtuoso.

Para viabilizar a redução da jornada de trabalho, é necessário alterar as normas do

direito do trabalho que, conforme estabelecido no art. 22 da Constituição Federal, de

1988, são de competência legislativa da União.

Depreende-se daí que a proposta em comento não pode ser viabilizada por meio de

emenda ao PPAG. Opinamos, portanto, pelo não acolhimento da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.596/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.604/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.604/2011,  de Maria Aparecida  da Silva,  do

Movimento do Graal no Brasil, e outros, sugere a implantação de unidade móvel de

assistência à saúde de mulheres para desenvolver ações de prevenção e diagnóstico

de diversos tipos de câncer, bem como a ampliação do número de mamógrafos e de

profissionais capacitados no Vale do Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo pretende implantar unidades móveis de assistência à mulher

no Estado tanto para desenvolver ações de prevenção quanto para realizar exames

de diagnóstico de câncer. A ela foi aglutinada outra proposta que solicita o aumento

do número de mamógrafos e de profissionais treinados na realização do exame.

O Sistema Único de Saúde - SUS - realiza, por meio da rede de serviços básicos de

saúde  (Unidades  Básicas  de  Saúde  e  Equipes  da  Saúde  da  Família),  ações  de

caráter individual e coletivo voltadas à promoção da saúde e prevenção do câncer

bem como ao diagnóstico precoce e apoio à terapêutica de tumores, aos cuidados

paliativos e às ações clínicas para o seguimento de doentes tratados. Por meio da

rede de serviços de média complexidade,  o SUS presta assistência diagnóstica e

terapêutica  especializada,  garantida  a  partir  do  processo  de  referência  e

contrarreferência dos pacientes.  Com a rede de serviços de alta  complexidade,  o

SUS  presta  assistência  aos  doentes  com  diagnóstico  clínico  ou  com  diagnóstico

definitivo de câncer, cabendo a essa rede determinar a extensão da neoplasia, tratar

e  cuidar  dos  pacientes  de  acordo  com  rotinas  e  condutas  estabelecidas.  Essa

assistência é realizada por meio de Unidades de Assistência de Alta Complexidade

em  Oncologia  e  Centros  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia  –

Cacons.

Convém ressaltar que, segundo a lógica de organização do SUS, a atenção básica

deve ser prestada por todo Município, que é o principal responsável pela gestão da

rede de serviços de saúde e, por conseguinte, pela prestação direta da maioria das

ações e programas de saúde. Já as microrregiões sanitárias, compostas por vários

Municípios  contíguos,  oferecem  a  assistência  de  média  complexidade,  e  as

macrorregiões, compostas por algumas microrregiões, prestam serviços de média e

alta complexidade.

Para transferir pacientes de uma localidade a outra, foi criado o Sistema Estadual
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de Transporte em Saúde - Sets -, que integra os Municípios das microrregiões do

Estado, visando garantir o acesso aos serviços de saúde por meio de um transporte

eficiente e humanizado. Esse sistema é importante para garantia do atendimento de

usuários  do  SUS  de  Municípios  que  não  contam  com  modalidades  de  atenção

secundária e terciária  e necessitam de deslocamento para  outras  localidades que

realizam esses tipos de procedimentos.

Com  relação  à  prevenção  do  câncer,  o  Estado  desenvolve  o  Programa  de

Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, que será levado às diversas regiões do

Estado por meio de unidades móveis. No entanto, convém esclarecer que o Prevpri,

segundo informações no “site” da SES, é um projeto desenvolvido em parceria com o

Inca, cuja finalidade é a capacitação de recursos humanos. Assim, não há previsão

de execução de ações, como a realização de exames preventivos de câncer.

Importa ainda acrescentar que em Minas Gerais a Secretaria de Estado de Saúde -

SES - desenvolveu ações da Campanha Outubro Rosa em novembro deste ano, por

meio da qual foram repassadas à população informações acerca da importância dos

exames de mamografia em mulheres acima de 45 anos, bem como foram realizados

exames  de mamografias  itinerantes.  Informamos  ainda que os Centros  Viva  Vida

estão sendo equipados com decodificador  de  imagem,  para  facilitar  a  leitura  das

mamografias.

Pelo exposto, percebe-se que a proposta está, de certa forma, atendida. Como,

entretanto, a matéria é relevante, apresentamos requerimento para que seja enviado

ofício  à  SES  sugerindo  a  ampliação  da  oferta  de  exames  de  mamografia,

especialmente na Região do Jequitinhonha

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.604/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO N° ...
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.604/2011, apresentada por Maria Aparecida da Silva, do Movimento do Graal no

Brasil,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Secretaria  de  Estado de  Saúde solicitando a  ampliação de oferta  de  exames  de

mamografia, especialmente na Região do Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.608/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.608/2011, da Sra. Clarise Fernandes da Silva,

da Clarosofia Núcleo Mundial, encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015

para criação do programa Direito Assegurado à Habitação para Todos e Proteção à

Vida, tendo como critério de acesso renda até 5 salários mínimos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe visa criar um programa no PPAG 2012-

2015 com vistas a assegurar o direito de habitação a todos.

O planejamento atual do Estado já conta com uma ação denominada Construção

de Habitação de Interesse Social,  que tem como finalidade construir casas para a

população com renda mensal de um a três salários mínimos, visando reduzir o déficit

habitacional  verificado  nessa  faixa  de  renda,  com  prioridade  de  atendimento  aos

Municípios com população até 50 mil habitantes. No âmbito federal existe o programa

Minha Casa, Minha Vida, que é realizado em parceria com os Estados e Municípios e
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também  tem  como finalidade  a  construção  de  moradia  para  população  de  baixa

renda.

Assim,  entendemos  ser  desnecessária  a  criação  de  outro  programa  com  essa

finalidade, uma vez que já existem programas no âmbito federal e estadual que têm

como objetivo principal a construção de moradias para população de baixa renda.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  rejeição  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.608/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.615/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.615/2011,  de  Viviane  Café  Marçal,  da

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  e  outros,  sugere

alteração da Ação 1172 - Implantação dos Centros Mais Vida - do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG – 2012-2015, para implantar a rede de atenção ao idoso

nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, não só para os fragilizados e

de risco mas também para os saudáveis.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.520/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a alterar a Ação 1172 - Implantação dos Centros Mais

Vida - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, a fim de

implantar rede de atenção ao idoso hígido nos níveis primário, secundário e terciário

de  atenção  à  saúde,  de  forma  a  estender  as  ações  de  saúde  já  existentes  ao
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atendimento do idoso frágil. Aglutinada a ela, outra proposta visa a criar centros-dia

de atenção ao idoso saudável nos Municípios. Conforme argumentação da autora,

esses  centros  poderiam  desenvolver  atividades  com  os  idosos,  como  oficinas

terapêuticas e atividades físicas,  além de evitar  seu encaminhamento de maneira

incorreta a instituições de longa permanência de idosos - ILPIs -, permitindo, dessa

forma, o seu convívio familiar.

O  atendimento  ao  idoso  na  rede  pública  de  saúde  está  organizado  de  forma

descentralizada para promover o fortalecimento das ações relacionadas à atenção

primária. Assim, o idoso é atendido primeiramente pela Equipe de Saúde da Família -

ESF - ou pela Unidade Básica de Saúde - UBS -, onde se acredita sejam resolvidos

85% dos  casos.  A atenção primária  dispõe de vários  programas  voltados  para  a

saúde do idoso: grupos de diabéticos e hipertensos, grupos de atividade física para a

terceira idade e ações de promoção do envelhecimento saudável.

Após o atendimento na rede primária, o paciente poderá ser encaminhado para os

Núcleos Regionais de Atenção ao Idoso (de abrangência microrregional) ou para os

Centros  Mais  Vida  -  CMVs  -  (de  abrangência  macrorregional)  em  casos

predeterminados de falha terapêutica, dúvida diagnóstica ou perfil de fragilização, que

pressupõem que o idoso se encontre em pelo menos uma das chamadas situações

de risco definidas nas Linhas-Guia de Saúde do Idoso editadas pela Secretaria de

Estado de Saúde.

Os  pacientes  são  encaminhados  aos  CMVs  pelas  UBSs  e  passam  por  uma

avaliação completa e multifuncional, com profissionais de diversas áreas da saúde.

Feita  essa  avaliação,  o  CMV encaminha  à  UBS o  Plano  de  Cuidados  do  Idoso,

documento elaborado em conjunto pelos profissionais do centro que contém todo o

diagnóstico  do paciente.  Caberá,  portanto,  às  UBSs e às  ESFs o tratamento e o

acompanhamento  do  idoso,  conforme  as  informações  e  orientações  contidas  no

plano.

Considerando o atendimento já prestado ao idoso nos três níveis  de atenção à

saúde, acreditamos que a ação que se pretende instituir por meio da proposta em

análise já se encontra inserida no âmbito da competência das UBSs e das ESFs.

Entretanto, dada a relevância da matéria, opinamos pela sua aprovação na forma de
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requerimento para que se envie à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

ofício solicitando apoio para a implantação nos Municípios de centros de convivência

social  do  idoso,  onde sejam realizadas atividades voltadas para a sua autonomia

funcional e psíquica. Assim, a rede de suporte social ao idoso poderia atuar como

parceira do sistema de atenção à saúde, contribuindo para a melhoria do suporte

familiar  e comunitário  e para  a  construção de uma atenção integral  à saúde dos

idosos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.615/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.615/2011,  apresentada por  Viviane Café Marçal  e outros,  requer  a V.  Exa.,  nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento

Social solicitando apoio para implantação de centros de convivência social do idoso

nos Municípios.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.630/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.630/2011, de autoria do Sr. Paulolinto Pereira,

do  Conselho  Estadual  de  Saúde,  e  outros,  sugere  alteração  do  Programa  53  -

Saneamento para Todos -  do  Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -

2012-2015, para excluir os recursos originados do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado e para alterar a unidade orçamentária,  já que

saneamento básico não deve ser computado como despesa em saúde.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda à  Constituição Federal  nº  29,  de  2000,  estabelece a vinculação dos

gastos do poder público com saúde nas esferas federal,  estadual e municipal.  De

acordo com o inciso XII da Sexta Diretriz da Resolução nº 322/2003, do Conselho

Nacional  de  Saúde,  incluem-se  entre  os  investimentos  de  saúde  os  recursos

empregados  no  “saneamento  básico  e  do  meio  ambiente,  desde  que  associado

diretamente ao controle de vetores”.

As ações de saneamento básico apresentam efeitos cruciais nos índices de saúde

pública. O fornecimento de água potável, conjugado com a canalização e tratamento

do esgoto, é fundamental para proteger a população contra as doenças de veiculação

hídrica. Sem as políticas públicas de saneamento básico, a população mais pobre é a

mais prejudicada em relação à saúde.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  rejeição  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.630/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.640/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.640/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere a criação e manutenção de laboratório, na Região Norte de

Minas, para análise gratuita de DNA nos casos em que há processo de investigação

de paternidade.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à construção de um laboratório  na Região Norte do

Estado  que  realize  exame  de  DNA  gratuitamente  em  caso  de  processos  de

investigação de paternidade.

Cumpre informar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG - lançou, em

7/4/2009, o projeto Pai  Presente.  Esse projeto é desenvolvido em parceria com a

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e com a Secretaria

de  Estado  de  Saúde  e  tem  por  objetivo  realizar  exames  de  DNA  nas  ações

investigatórias e negatórias de paternidade e maternidade em que as partes sejam

beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

A coleta de material é realizada tanto na Capital quanto no interior, nas diversas

comarcas do Estado, por meio de parcerias com laboratórios locais.  Até junho de

2011, 283 comarcas (95,6% das comarcas do Estado) já contavam com laboratórios

credenciados  para  realização  da  coleta  na  própria  comarca  ou  em  comarcas

próximas.  Nesse  período  foram  realizados  7.656  exames,  por  meio  do  contrato

celebrado entre o TJMG e o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico -

Nupad - da Faculdade de Medicina da UFMG.

No primeiro ano de projeto, houve agendamento de 500 exames/mês até o mês de

outubro  de  2010  e  atendimento  de  todas  as  pessoas  da  fila  de  espera.  Os

magistrados relataram satisfação com a agilidade do atendimento,  a precisão dos

resultados e a facilidade de coletas no interior.

A coleta do material  pode ser agendada nas varas de família,  de acordo com a

conveniência  das  partes,  por  telefone,  por  ofício,  ou  os  investigados  são

encaminhados ao laboratório no próprio dia da audiência de conciliação.

Como a realização do exame de DNA para os beneficiários da assistência judiciária

gratuita já está garantida pelo Projeto Pai Presente, em todo Estado, consideramos

desnecessária a construção de laboratórios para essa finalidade. Por  esse motivo

opinamos pelo não acolhimento da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.640/2011.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.644/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.644/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  sugere  alteração  do  Programa 171  –  Planejamento,  Orçamento  e

Articulação das Ações Governamentais – do PPAG 2012-2015 para detalhamento, no

âmbito  de  cada  política  pública,  dos  recursos  destinados  aos  segmentos  mais

vulnerabilizados  da  população  e  para  a  implementação  de  políticas  públicas

descentralizadas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  tela  agrega  duas  sugestões  populares:  uma,  referente  ao

detalhamento das despesas do Estado voltadas para grupos vulnerabilizados e outra,

à  descentralização  das  políticas  públicas.  Quanto  à  primeira,  cumpre  ressaltar  a

existência de orçamento temático no caso do segmento criança e adolescente. Trata-

se do Orçamento Criança e Adolescente – OCA –, que identifica todos os recursos

direcionados  para  esse  segmento  e  é  um  instrumento  para  o  controle  social  e

monitoramento das  políticas  por  parte  do Conselho dos Direitos  da  Criança e  do

Adolescente  e  das  entidades  e  atores  envolvidos  nas  políticas  para  criança  e

adolescente.

O OCA tem como objetivo organizar as informações contidas no orçamento público,

de forma a esclarecer o que se destina à promoção e ao desenvolvimento da criança

e do adolescente nas políticas de saúde, educação e assistência social.

A metodologia do OCA permite identificar, com clareza e objetividade, o montante

de  recursos  destinados  à  proteção  e  ao  desenvolvimento  da  criança  e  do

adolescente, oferecendo elementos para exigir respostas públicas das autoridades,

com  maior  transparência,  por  suas  ações  e  políticas  implementadas  e,
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principalmente,  pela  forma  como  os  recursos  estão  sendo  utilizados.  Assim,  a

comunidade,  profissionais,  conselheiros  tutelares,  conselheiros  dos  direitos  da

criança  e  do  adolescente  e  os  próprios  usuários  podem  ir  além  da  simples

reivindicação,  exigindo  a  implementação  de  políticas  sistemáticas  e  consistentes.

Além  disso,  o  OCA mostra-se  um  importante  instrumento  para  a  formação  de

profissionais,  conselheiros  tutelares  e  conselheiros  dos  direitos  da  criança  e  do

adolescente.  O orçamento temático,  portanto,  justifica-se e pode contribuir  para  a

geração  de  transparência,  controle  e  responsabilização  dos  agentes  e  órgãos

públicos.

Outro aspecto analisado é a pertinência da inclusão da proposta no PPAG 2012-

2015.  Devido à natureza do Plano Plurianual  e de outras peças que compõem o

sistema de planejamento orçamentário do Estado, entendemos que o mais adequado

seria  que  a  proposta  em  análise  fosse  incorporada  como  uma  diretriz  para  a

elaboração do orçamento, especificamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

–, que neste ano já foi promulgada na forma da Lei nº 19.573.

No  caso  da  descentralização  das  políticas  públicas,  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado  –  PMDI  -  2011-2030  –  e  o  Plano Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG - 2012-2015, importantes instrumentos de planejamento do

Estado, preveem a regionalização das políticas do Estado, exatamente para fazer

transparecer  a alocação de recursos  e metas  físicas  de  forma descentralizada.  A

proposta de atualização do PMDI para o período 2011-2030 trouxe como uma das

inovações  a  regionalização da estratégia,  por  meio de  um modelo  de gestão  por

redes de desenvolvimento integrado e que também estabelece, para cada região de

planejamento de Minas Gerais, indicadores econômicos, demográficos e sociais que

poderão balizar  o  modelo  de governança para  viabilizar  a  gestão regionalizada e

participativa proposta no Plano. Já a proposta do novo PPAG 2012-2015 detalha a

alocação  de  recursos  e  metas  físicas  nas  redes  de  desenvolvimento  integrado

distribuídas  em  programas  e  ações.  As  ações  são  apresentadas  de  modo

regionalizado.

Observa-se ainda que a descentralização tem sido uma diretriz para a organização

da administração pública nas duas últimas décadas, sendo incorporada nas previsões
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normativas com o objetivo de adequar a oferta de bens e serviços às características

locais das comunidades e populações beneficiárias e de proporcionar a participação

do público-alvo na definição e na fiscalização das políticas. Para algumas políticas,

como  a  de  assistência  social,  existem,  inclusive,  previsões  constitucionais  que

estabelecem  a  forma  descentralizada  de  organização,  como  no  art.  204  da

Constituição da República:

“As  ações  governamentais  na  área  da  assistência  social  serão  realizadas  com

recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras

fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I  – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas

gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência

social”.

O detalhamento do orçamento por segmentos reforça o objetivo de proporcionar

maior  participação  e  maior  controle  social  por  parte  dos  atores  envolvidos  e  da

população afetada pelas políticas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Planejamento e Gestão para que seja feito um estudo

de  viabilidade  do  detalhamento  das  despesas  do  Estado  voltadas  para  grupos

vulnerabilizados,  com  vistas  à  sua  inclusão  como  diretriz  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias do próximo exercício.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.644/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº …

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.644/2011, proveniente do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a
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V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Planejamento e

Gestão  –  Seplag  –  solicitação  de  estudo  de  viabilidade  do  detalhamento  das

despesas do Estado voltadas para grupos vulnerabilizados – crianças e adolescentes,

idosos, mulheres e pessoas com deficiência, entre outros –, com vistas à sua inclusão

como diretriz na Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo exercício.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.652/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.652/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”,  encaminha sugestão de alteração do programa 129 - Expansão do

Ensino Universitário - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para criação de câmpus em cidades estratégicas dos Vales do Jequitinhonha e

do Mucuri.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Proposta  de  teor  similar  consta  da  PLE  1.510/2011,  atendida  por  meio  de

requerimento à Universidade dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

No  caso  em  tela,  a  sugestão  incide  sobre  programa  do  PPAG  que  trata  da

expansão  do  ensino  superior  de  instituição  mantida  pelo  Estado,  a  Universidade

Estadual de Montes Claros - Unimontes.

É importante ressaltar que as universidades têm autonomia para definir sua gestão,

o que implica que à própria Unimontes cabe estabelecer a oportunidade e a forma

como eventualmente vai se expandir. Isso decorre do princípio estatuído no art. 207

da Constituição da República de que “as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (...)”.

Por conseguinte, acolhemos a sugestão em análise na forma de requerimentos à

Unimontes e também à Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.652/2011 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.652/2011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Reitor da Universidade Estadual

de  Montes  Claros  -  Unimontes,  solicitando  a  expansão  de  câmpus  da  referida

universidade em cidades estratégicas dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.6522011, oriunda do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,  requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Reitor da Universidade Estadual

de Minas Gerais - Uemg - , solicitando a expansão de campi da referida universidade

em cidades estratégicas dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.664/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.664/2011,  oriunda  do  Seminário  legislativo

“Pobreza  e  desigualdade”,  encaminha  sugestão  de  alteração  da  ação  1098-

Saneamento  de  Minas  -  do  PPAG  2012/2015,  para  apoio  ao  projeto  Oficina  de

Saneamento.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em comento,  que  pleiteia  apoio  ao  projeto  Oficina  de  Saneamento,

voltado para a disponibilização de material em uso na construção civil (cimento, ferro,

areia,  etc.),  busca  otimizar  a  meta  de  beneficiar  as  residências  com serviços  de

esgotamento sanitário de boa qualidade, com o apoio da Secretaria de Estado de

Ação Social. Para tanto propõe alteração da Ação 1098 - Saneamento de Minas - do

PPAG 2010-2015.  Essa ação tem a finalidade de promover  a saúde por  meio da

implantação,  ampliação  e  melhoria  dos  sistemas  de  abastecimento  de  água,

esgotamento sanitário e drenagem pluvial, universalizando o seu atendimento.

Voltada  para  a  temática  do  saneamento  básico,  a  ação  integra  o  Programa

Estruturador 053 - Saneamento para Todos - , da Rede Atenção em Saúde, que tem

objetivo  de  promover  a  saúde  por  meio  do  acesso  adequado  ao  saneamento,

notadamente através da construção de fossas sépticas, módulos sanitários, estações

de  tratamento  de  esgoto  e  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos  sistemas  de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Tendo em vista que compete aos Municípios a elaboração dos planos municipais de

saneamento, com base na Política Nacional de Saneamento Básico ditada pela Lei nº

11.445, de 2007, há que apoiar  a entidade municipal na capacitação e orientação

técnica  no  processo  de  formulação  e  implantação  das  ações  municipais  de

saneamento  básico.  Ao  Estado  compete  coadjuvar  esse  processo  por  meio  da

promoção  do  acesso  adequado  ao  saneamento.  Nesse  sentido,  o  pleito  da

proposição em análise se coaduna com os objetivos do programa supracitado sob

responsabilidade da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Regional  e Política

Urbana, a quem se deve requerer prioridade e apoio às oficinas de saneamento no

âmbito da Ação 1098 concernente à implantação, ampliação e melhoria dos sistemas

de abastecimento  de água e  esgotamento sanitário.  Dessa forma,  opinamos pelo

acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento àquela Secretaria.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.664/2011, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.664/2011, oriunda do Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  solicitando  que,  no  Programa

Estruturador 053 - Saneamento para Todos - e no âmbito de execução da Ação 1098 -

Saneamento de Minas -, do PPAG 2012-2015, seja priorizado apoio aos Municípios,

por meio de Oficinas de Saneamento, para a capacitação e orientação técnica no

processo de formulação e implantação das ações municipais de saneamento, bem

como na disponibilização de material em uso na construção civil (cimento, ferro, areia,

etc.), visando dotar as residências de estrutura sanitária de qualidade.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.665/2011

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.665/2011, do seminário legislativo “Pobreza e

desigualdade”, sugere alteração da Ação 3003 - Saneamento Básico - Copasa - MG -

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para garantia do

cumprimento  do  plano  de  metas  de  saneamento  básico  da  Copasa  -  MG  e  da

ampliação  de  recursos  para  a  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com

prioridade para áreas de maior vulnerabilidade social da região.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2011, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob análise pleiteia que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais
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–  Copasa  –  MG  leve  os  serviços  de  saneamento  básico  a  toda  a  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  –  RMBH  –,  em  especial  às  áreas  de  maior

vulnerabilidade,  em  cumprimento  às  metas  estabelecidas  na  Ação  3003,  cuja

finalidade é universalizar o acesso da população de todo o Estado aos serviços de

saneamento  básico.  Para  isso,  solicita-se  também  a  ampliação  do  montante  de

recursos destinados à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A  Copasa  -  MG  é  uma  empresa  pública  ligada  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana -  Sedru  -,  voltada  para  a  busca  de

soluções em saneamento por meio da cooperação técnica e da prestação de serviços

públicos de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Tais soluções visam,

em última instância, à melhoria da qualidade de vida, das condições ambientais e do

desenvolvimento econômico-social.

O crescimento populacional da RMBH nos últimos anos evidencia a necessidade de

expansão dos sistemas de abastecimento de  água e de esgotamento sanitário.  A

empresa  atende,  hoje,  31  dos  34  Municípios  da  RMBH.  As  exceções  são  os

Municípios de Caeté, Rio Acima e Itaguara.

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento  à  Copasa  -  MG,  solicitando  informações  sobre  o  planejamento  da

atuação na oferta de serviços de saneamento básico na RMBH, especialmente no

que  diz  respeito  às  metas,  aos  prazos,  à  expectativa  de  universalização  e  ao

atendimento às regiões de vulnerabilidade e de assentamentos irregulares.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.665/2011 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Luiz Henrique.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado  que este  subscreve,  atendendo à Proposta  de  Ação Legislativa  nº

1.665/2011, apresentada pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, requer
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a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à  Companhia  de

Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa  -  MG-,  solicitando  informações  sobre  o

planejamento  da atuação na oferta de serviços de saneamento básico na Região

Metropolitana de Belo Horizonte -  RMBH -,  especialmente no que diz respeito às

metas, aos prazos, à expectativa de universalização e ao atendimento às regiões de

vulnerabilidade e assentamentos irregulares.

Sala das Reuniões, de de .

André Quintão, Presidente.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Robério Oliveira Silva por sua indicação para o cargo

de Diretor-Geral da Organização Internacional do Café (Requerimento nº 1.718/2011,

do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sr. Saulo Fróes, fundador e Presidente da Lokamig Rent a

Car, pelos 30 anos de fundação dessa empresa (Requerimento nº 1.791/2011, do

Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sindicato da Indústria do Vestuário no Estado de Minas

Gerais pela eleição de sua nova diretoria (Requerimento nº 1.848/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas pelos 10

anos de sua criação (Requerimento nº 1.849/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a atleta de caratê Jéssica da Dalt Cândido e o treinador

João Batista Rodrigues (João do Caratê) pela conquista da medalha de bronze nos

Jogos Pan-Americanos de Guadalajara (Requerimento nº 1.850/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Valadares Country Club pelos 44 anos de sua fundação

(Requerimento nº 1.851/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Srs. Paulo Sérgio Nonaka, ex-Presidente da Associação Brasileira de

Bares  e  Restaurantes  de  Minas  Gerais,  e  José  Fernando  de  Almeida  Júnior,
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Presidente  dessa  entidade,  e  a  toda  a  sua  diretoria  pelos  relevantes  serviços

prestados em prol do turismo no Estado (Requerimento nº 1.853/2011, do Deputado

Tenente Lúcio);

de congratulações com a Igreja Quadrangular pelos 60 anos de sua presença no

Brasil (Requerimento nº 1.892/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o cantor, compositor e instrumentista Zebeto Corrêa pelas

premiações recebidas no FEM, em São José do Rio Preto (SP), e no Festival Arte da

Natureza (Requerimento nº 1.893/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Instituto  Moreira  Salles  pela  criação  do  Dia  D  para

divulgação da obra de Carlos Drummond de Andrade, bem como para a valorização

da cultura do Estado e do País (Requerimento nº 1.894/2011, do Deputado Celinho

do Sinttrocel);

de  congratulações  com o Sr.  Jobson Andrade por  sua eleição para  o cargo de

Presidente  do  Crea-MG (Requerimento  nº  1.895/2011,  da  Deputada Maria  Tereza

Lara);

de aplauso à AngloGold Ashanti pelo recebimento do prêmio Prêmio Aberje 2011

nas categorias Comunicação de Programas voltados à Sustentabilidade Empresarial

e Comunicação e Relacionamento com a Sociedade (Requerimento nº 1.896/2011, do

Deputado Jayro Lessa);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Japonvar  pelo  aniversário  de  sua

emancipação (Requerimento nº 1.899/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pintópolis  pelo  aniversário  de  sua

emancipação (Requerimento nº 1.900/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Verdelândia  pelo  aniversário  de  sua

emancipação (Requerimento nº 1.901/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Glaucilândia  pelo  aniversário  de  sua

emancipação (Requerimento nº 1.902/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Taiobeiras  pelo  aniversário  de  sua

emancipação (Requerimento nº 1.903/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Sr. Helvécio Ratton pela produção do documentário "O

Mineiro  e  o  Queijo"  (Requerimento  nº  1.904/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos
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Arantes);

de aplauso ao aluno Plínio Jhonata, da Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa de

Oliveira, Polivalente de Araxá, bem como à Profa. Daniela Santana, pela colocação

obtida no concurso de redação "Eu, minha cidade e os 300 anos do Ciclo do Ouro em

Minas",  promovido  pela  Assembleia  Legislativa  e  pela  Secretaria  de  Educação

(Requerimento nº 1.906/2011, do Deputado Bosco);

de  aplauso  ao  Sr.  Drauzio  Varella,  em  razão  de  sua  brilhante  participação  no

programa  "Fantástico"  de  13/11/2011,  em  que  se  tratou  de  campanha  pela

erradicação do fumo (Requerimento nº 1.907/2011, do Deputado Carlos Mosconi);

de  congratulações  com  a  jornalista  Ana  d'Angelo  pela  matéria  sobre  saúde  e

segurança no trabalho que publicou no jornal "Estado de Minas" (Requerimento nº

1.912/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Câmara Municipal de Contagem pela inauguração da TV

Câmara Contagem (Requerimento nº 1.913/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o jornal "Brasil de Fato" e os repórteres Eduardo Sales de

Lima  e  Jorge  Américo  por  terem  recebido  o  Prêmio  Nacional  Jornalista  Abdias

Nascimento  pela  publicação  de  reportagem  sobre  racismo  (Requerimento  nº

1.914/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  aplauso aos alunos e professores vencedores do  concurso de redação "Eu,

minha cidade e os 300 anos do Ciclo do Ouro em Minas", promovido por esta Casa

em  parceria  com  a  Secretaria  de  Educação  (Requerimento  nº  1.915/2011,  da

Deputada Luzia Ferreira);

de pesar pelo falecimento do Sr. Adélio Martins, ex-Prefeito Municipal de Unaí e

sogro do Deputado Delvito Alves, ocorrido em 23/11/2011, em Brasília (Requerimento

nº 1.925/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ribeirão  Vermelho  pelos  63  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  1.926/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de aplauso ao Gabinete Militar do Governador do Estado pelo seu 48º aniversário

(Requerimento nº 1.946/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de  congratulações  com  o  Hospital  de  Olhos  Dr.  Ricardo  Guimarães  pelo
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recebimento  do  Certificado  de  Acreditação  Internacional  -  Accreditation  Canada

(Requerimento nº 1.947/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Minduri pelos 58 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.957/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Toledo pelos 58 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.958/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Serranos pelos 58 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.959/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cruzília pelos 63 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.960/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de São José do Alegre pelos 58 anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  1.961/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Munhoz pelos 58 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 1.962/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação Itanhanduense de Educação e Cultura Dilza

Pinho Nilo  pelos  10  anos  de efetivo  trabalho  e  pelas  parcerias  firmadas  com os

programas AABB Comunidade e Minas Olímpica (Requerimento nº 1.963/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Leggett  e  Platt  do  Brasil,  instalada  no  Município  de

Camanducaia,  pela  produção  histórica  de  7,5  milhões  de  molejos,  garantindo

empregos  e  gerando  renda  ao  Sul  de  Minas  (Requerimento  nº  1.964/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de repúdio pelo ato do Juiz de Direito titular da Comarca de São João da Ponte de

negar mandados de busca relativos aos conflitos agrários na região (Requerimento nº

1.976/2011, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso ao Sr. João Paulo Cunha pelo teor ético e social de seu artigo "Ocupar e

invadir",  publicado  no  jornal  "Estado  de  Minas"  (Requerimento  nº  1.980/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos);

de apoio às Polícias Civil e Federal e ao Ministério Público Estadual e Federal pelo

trabalho que vêm empreendendo nos casos de conflitos agrários na região de Brejo
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dos Crioulos (Requerimento nº 1.982/2011, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Social Futebol Clube pelo acesso à Primeira Divisão -

Módulo II do futebol mineiro (Requerimento nº 1.998/2011, do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

de congratulações com o Lions Club pelos 50 anos de atividades em Pouso Alegre

(Requerimento nº 1.999/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  os  seguintes  atletas  paraolímpicos  mineiros,  que

conquistaram medalhas no Parapan de 2011: Carlo Di Franco Michell, Carlos Barto

Silva,  Clodoaldo  Massardi,  Deane  Silva,  Edimilson  Pinheiro,  Giovanni  de  Freitas,

Joana Helena Silva,  José Carlos  Chagas,  Letícia Ferreira,  Rodrigo Rosa,  Samuel

Arantes  e  Terezinha  Guilhermina  (Requerimento  nº  2.002/2011,  do  Deputado

Marques Abreu);

de aplauso à Faculdade de Educação da Uemg pelos 40 anos de criação do curso

de Pedagogia (Requerimento nº 2.062/2011, da Comissão de Educação);

de  aplauso  ao  Sgt.  PM  Adilsom  Pereira,  do  7º  Pelotão  da  15ª  Companhia

Independente  da  PMMG,  pelo  brilhante  desempenho  de  suas  funções  no

policiamento do Município de Caeté (Requerimento nº 2.110/2011, da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares da 138ª e da 152ª Companhias do 14º Batalhão

de  Polícia  Militar,  de  Ipatinga,  que  participaram  de  operação  que  resultou  na

apreensão  de  drogas  e  veículos  e  na  detenção  de  suspeitos  (Requerimento  nº

2.171/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  ao  Sd.  PM  Lucas  de  Souza  Favoretti,  lotado  na  15ª  Companhia

Independente, de Teófilo Otôni, por ato de bravura praticado em ocorrência policial

(Requerimento nº 2.173/2011, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Lamac e Antônio Genaro,  membros da Comissão de Direitos  Humanos;  os

Deputados  Antônio  Genaro,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Paulo  Lamac  (substituindo  o

Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem

Censura),  membros  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da Ação Social.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Paulo  Lamc,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  debater  as  consequências  das  mudanças  na  unidade  da  Indústria  de

Material Bélico do Brasil – Imbel – em Itajubá, para a cidade e, em especial, para os

funcionários. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  Jorge  Renó  Maouallem,  Prefeito  Municipal  de  Itajubá;  Gilberto  Antônio

Gomes, Diretor da Secretaria Executiva da CSP - Conlutas-MG e Coordenador da

Federação Sindical  e Democrática dos Metalúrgicos-MG; José Carlos dos Santos,

Coordenador da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá;

Florival Alves de Oliveira, Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá; Scipião da

Rocha Júnior,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Indústria  Química  e

Farmacêutica e de Material Plástico de Juiz de Fora; o Cel. Paulo Roberto da Costa,

Chefe  de  Fábrica  da  Imbel,  e  o  Cel.  Alte  Saturno Evangelista  Zylberberg,  Diretor

Industrial  da  Imbel,  que  são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência

concede a palavra ao Deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os
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trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Celinho

do Sinttrocel (5) em que solicita seja encaminhado ao Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão e ao Ministério  da Defesa pedido de providências  para não

haver contigenciamentos ou cortes orçamentários que afetem direta ou indiretamente

os investimentos na Imbel, tanto no processo de reestruturação como na valorização

profissional  dos  trabalhadores;  seja  encaminhado  à  Imbel  pedido  de  informações

sobre  o  seu  plano  de  investimentos  para  os  próximos  10  anos,  tanto  em  suas

estruturas como em mão de obra; seja encaminhado ao Ministro da Defesa pedido de

providências para nomear os aprovados no último concurso da Imbel, a fim de repor o

quadro de pessoal; seja encaminhado ao Secretário de Trabalho e Emprego pedido

de  providências  para  receber,  o  mais  breve  possível,  representantes  dos

trabalhadores da empresa Imbel e discutir sua pauta trabalhista; sejam encaminhadas

ao Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Itajubá, à Imbel,  ao Ministério da

Defesa, à Secretaria de Trabalho e Emprego e à Prefeitura Municipal de Itajubá as

notas taquigráficas desta reunião, e sejam encaminhados ao TCU as mesmas notas e

pedido  de  providências  para  rever  as  demissões  dos  trabalhadores.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da reunião.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Rosângela Reis.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/2011, EM

26/10/2011

Às 15h09min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Henrique,

Duarte Bechir e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Luiz Henrique, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o
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parecer para 2º turno sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011 e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da

seguinte correspondência: cartão do Desembargador Cláudio Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que comunica a impossibilidade

de  comparecer  à  audiência  pública  realizada  por  esta  Comissão  em  15/6/2011.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, da Proposta

de Emenda nº 18/2011, com as Emendas nºs 1 a 4, apresentadas pela Comissão

(relator:  Deputado Paulo Lamac). Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2011.

Luiz Henrique, Presidente – Duarte Bechir – Paulo Lamac.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/11/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros  e  Antônio  Júlio,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a  reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  da  Deputada Liza  Prado,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina apreciar  a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.834/2011, no 2º

turno, para cuja relatoria designou a Deputada Liza Prado. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 897/2011 na forma do

vencido  no  1º  turno  (relator:  Deputado  Duilio  de  Castro).  O  Projeto  de  Lei  nº

1.023/2011 é retirado da pauta em atenção a requerimento da Deputada Liza Prado,
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aprovado  pela  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

comercialização de casas pré-fabricadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Liza Prado e Duilio de Castro (4) em que solicitam seja encaminhado ao Presidente

do  Sicoob  Credisete  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  um  Posto  de

Atendimento  ao  Cooperado  no  Bairro  Nova  Cidade,  em  Sete  Lagoas;  seja

encaminhado  ao  Presidente  da  Cohab-MG  pedido  de  informações  sobre  o

quantitativo  de  unidades  habitacionais  no  Estado e  a  situação de cada uma das

unidades; seja encaminhado à Cohab-MG pedido de providências para que se avalie

a  possibilidade  de  isentar  de  juros  e  encargos  os  mutuários  que  receberam

comunicado  de  quitação  de  dívida  e  tenham  condições  de  renegociar  seu  saldo

devedor, uma vez que não foram responsáveis pelo envio de tal comunicado; e seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que se avalie a

possibilidade  de  isentar  de  juros  e  encargos  os  mutuários  da  Cohab-MG  que

receberam comunicado de quitação de dívida, uma vez que não foram responsáveis

pelo envio de tal comunicado; João Vítor Xavier em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater o risco de desabamento de prédios localizados na

Rua  Laura  Soares  Carneiro,  no  Bairro  Buritis,  em  Belo  Horizonte,  e  as

responsabilidades pelos danos causados; Antônio Júlio em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº  2.442/2011,  do

Governador do Estado, que propõe a instituição de meios alternativos de cobrança de

documentos  e  títulos  de  dívida  pública;  e  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  custo  dos  serviços  de

emplacamento, lacração e relacração de placas e tarjetas identificadoras em veículos

tracionados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Duarte Bechir.
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ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Às 17h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier e Romel Anízio, membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária; Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a e apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.337/2011 qual o qual designo

relator, o Deputado João Vítor Xavier. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o pareceres

pela aprovação, no turno único, do Projeto de Lei nº 2.337/2011 com as Emendas nºs

15, 16, 17 e 18 e as Subemendas nº 1 às Emendas nº 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14, e

pela  rejeição  das  Emendas  nºs  8  e  10  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Antônio Júlio  -  Rômulo  Viegas -  Tenente Lúcio -  Ulysses

Gomes.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às  14h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado

Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BRT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011 (Deputado Bonifácio

Mourão) e Projeto de Lei nº 1.462/2011 (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da

Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011 e do Projeto de Lei nº 1.462/2011.

Suspende-se a reunião. Às 17h22min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputados  Duarte  Bechir,  Gilberto  Abramo  e  Rômulo  Viegas  ((substituindo  o

Deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BRT).  O  Presidente,

Deputado  Duarte  Bechir,  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, de hoje, às 20h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende – João Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 14h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio Júlio e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Duilio de Castro, por indicação

da  Liderança  do  BPS),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data  mencionada  entre  parênteses:  comunicado  do  Deputado  Délio  Malheiros

(18/11/11);  ofícios  dos  Srs.  Senador  Aécio  Neves  e  do  Deputado Federal  Ademir
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Camilo  (26/11/11).  O Presidente  acusa o  recebimento  das seguintes  proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.544/2011,

no 1º turno ( relator: Deputado Antônio Júlio); 2.020/2011, em turno único (Deputado

Carlos Henrique). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.023/2011(relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do

Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de

Constituição  e  Justiça.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.020/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Délio  Malheiros  em  que  solicita  sejam

realizadas reuniões de audiência conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia para dar prosseguimento ao debate acerca da instalação de novos campi

e da alteração do nome da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

–  UFVJM  -  em  cidades  dessa  região  a  serem  indicadas  oportunamente;  e  da

Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública na

cidade de Vespasiano, para discutir sobre os transtornos causados aos mutuários da

Cohab, com a mudança do Posto de Atendimento desse Município para a Cidade

Administrativa, bem como a queda na qualidade dos serviços prestados. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Carlos  Henrique  -  Duilio  de  Castro  -  Vanderlei

Miranda.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011
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Às 17h30min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses,  Antônio  Carlos  Arantes  e  João  Vítor  Xavier,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alencar da Silveira

Jr., Adalclever Lopes e Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da  Ordem do Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é rejeitado

o  parecer  pela  rejeição,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.445/2011  (relator:

Deputado Sávio Souza Cruz).  Os Deputados Gilberto Abramo e Adalclever  Lopes

manifestam-se favoráveis ao parecer do relator. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2011.

Luiz Henrique, Presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2011

Às  10h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Célio  Moreira,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Délio

Malheiros.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

expansão dos minerodutos no Estado, cujo sistema de transporte envolve o uso de

água potável, o que poderá causar sérios impactos ambientais, a apreciar a matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Isabel  Meneses,
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Diretora da Supram Central, representando Adriano Magalhães Chaves, Secretário de

Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e  os  Srs.  Alison  José

Coutinho,  Superintendente  do  Ibama;  Thiago  Figueiredo  Santana,  Gerente  de

Pesquisa  e  Desenvolvimento  em  Recursos  Hídricos,  representando  Cleide  Izabel

Pedrosa de Melo,  Diretora-Geral do Igam; Ivan Santos,  Gerente de Mineroduto, e

Euzimar  Augusto  da  Rocha  Rosado,  Coordenador  Técnico  de  Desenvolvimento

Ambiental, representando José Tadeu de Morais, Presidente, e Fernando Schneider

Kunsch, Gerente-Geral de Relações Institucionais da Samarco Mineração S.A., que

são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença da Deputada Luzia

Ferreira.  A Presidência concede a palavra ao Deputado Délio  Malheiros,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência informa que deixa de apreciar o Projeto de Lei nº 2.229/2011 por falta de

quórum. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/12/2011

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Cássio Soares, Luiz Henrique e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Delvito

Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Registram-se  as

presenças  da  Deputada  Rosângela  Reis  e  do  Deputado  Bruno  Siqueira.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 2.699/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 2.701/2011 com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Cássio Soares); 2.700, 2.703/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Sebastião Costa);  e  2.702/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado

Delvito Alves). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira – Rosângela Reis – Luiz Henrique –

Cássio Soares – Delvito Alves.

ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/12/2011

Às  11h6min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a promover um acordo entre a comunidade Dandara, o governo do

Estado  e  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cleide  Nepomuceno,  Coordenadora  da

Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais  e

Rosimar Ione dos Santos Silva, Coordenadora da Comunidade Dandara; e os Srs.

Cleber  Reis  Grego,  Procurador  do  Estado,  representando  Danilo  de  Castro,

Secretário  de  Estado  de  Governo;  Francisco  Freitas  de  Melo  Franco  Ferreira,

Procurador do Município, representando Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal

de  Belo  Horizonte;  Major  PM Eduardo Henrique  Dias  Brasil,  Chefe  da  Seção  de

Operações  da  Diretoria  de  Apoio  Operacional  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,

representando  o  Cel.  PM  Renato  Vieira  de  Souza,  Comandante-Geral;  Vereador
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Adriano  Ventura,  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Emílcio  José  Lacerda,

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Frei Gilvander

Luís Moreira, Assessor de Comunicação da Comissão Pastoral da Terra de Minas

Gerais; Joviano Gabriel Maia Mayer, Advogado-Procurador da Comunidade Dandara;

Dom Joaquim Mol,  Bispo Auxiliar  da Arquidiocese de Belo Horizonte - Reitor PUC

Minas; Afonso Henriques de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador

do  CAO  -  Conflitos  Agrários,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente – Paulo Lamac.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 11h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, João Vítor Xavier, Ulysses Gomes, Tiago Ulisses e Célio Moreira (substituindo o

Deputado  Doutor  Viana,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e

Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado, Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

que  encerra  hoje,  às  18  horas,  os  prazos  para  o  recebimento  de  emendas  aos

Projetos de Lei nºs 2.520 e 2.521/2011. Suspende-se a reunião. Às 12h12min são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, João

Vítor Xavier, Ulysses Gomes, Tiago Ulisses e Célio Moreira (substituindo o Deputado

Doutor  Viana,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado).
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Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação,  no 1º  turno, dos Projetos de Lei nºs  2.700/2011 com a Emenda nº 1;

2.702/2011 com a Emenda nº 1,  da Comissão de Constituição e Justiça; 2.701 e

2.703/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça e a Emenda

nº 2 (relator:  Deputado Deputado Zé Maia).  Na fase de discussão do parecer  do

relator, Deputado João Vítor Xavier, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.445/2011 na forma do Substitutivo nº 1, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1,

do Deputado Célio Moreira. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a

proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda n° 1.

Suspende a reunião. Às 13h50min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputado Zé Maia, Tiago Ulisses, Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado João

Vítor Xavier, por indicação do Bloco Transparência e Resultado) e Adelmo Carneiro

Leão (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação do PT). Os Projetos de

Lei nºs 1.782 e 2.447/2011 são retirados da pauta por determinação do Presidente da

Comissão por  não cumprirem pressupostos regimentais.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para as reuniões extraordinárias, na mesma data, às 16 e às 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE AUGUSTO MONTEIRO

GUIMARÃES PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

– FUNED -, EM 6/12/2011

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adelmo Carneiro Leão e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
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Vice-Presidente  e,  a  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Ivair  Nogueira  para  atuar  como

escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Carlos

Mosconi e para Vice-Presidente o Deputado Adelmo Carneiro Leão, ambos com três

votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente, Deputado Adelmo Carneiro

Leão, e designa o Deputado Doutor Viana relator da matéria. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente – Doutor Viana – Ivair Nogueira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/12/2011

Às  10h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Sargento

Rodrigues, Marques Abreu e Neilando Pimenta, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Sargento Rodrigues, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marques

Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 737/2011, na forma do Substitutivo nº1,

da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado

Elismar Prado). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.533/2011, que

recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  2.024/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Adelmo Carneiro Leão – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2011

Às 15h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

Rômulo  Viegas e Neider  Moreira  (substituindo o  Deputado Fabiano Tolentino,  por

indicação  da  Liderança  do  PSD),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Deputado Romel Anízio assume a Presidência, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  apreciar  matéria  constante na  pauta.  A seguir,  acusa o  recebimento  do

Projeto de Lei nº 2.727/2011, no 1º turno, para o qual designa relator o Deputado

Rômulo Viegas. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, com as Emendas de nºs 1 a 4, que apresenta, do Projeto de Lei nº 2.727/2011

(relator: Deputado Rômulo Viegas). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Nos termos

do art. 173, item IV, o Presidente deixa de receber requerimento do Deputado André

Quintão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Rômulo Viegas - Doutor Viana.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Cássio  Soares,  Delvito  Alves  e  Luiz  Henrique,
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membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Resolução nº 2.726/2011 e os Projetos de Lei

nºs 2.727 e 2.728/2011 são retirados da pauta por terem sido apreciados em reunião

anterior.  Após  discussão  e  votação  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.087/2011  (relator:  Deputado

Sebastião  Costa);  e  1.173/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  Na  fase  de

discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.331/2011 o relator, Deputado André

Quintão,  retira  o  parecer  lido  anteriormente  e  apresenta  outro  concluindo  pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do referido projeto

de lei, na forma do Substitutivo nº 1, que, após discussão e votação, é aprovado. É

convertido em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag -

o Projeto de Lei nº 638/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.035/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, é deferido o pedido de vista do Deputado Bruno Siqueira.

Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Cássio Soares, que conclui

pela  antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e  pela ilegalidade,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 1.168/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado Delvito Alves.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer concluindo pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.692/2011, na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Retira-se da reunião o

Deputado Delvito Alves. Após discussão e votação, é aprovado o parecer concluindo

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.196/2011  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  André  Quintão).  São
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convertidos em diligência à Seplag e ao Prefeito Municipal de Araxá o Projeto de Lei

nº 2.680/2011 (relator: Deputado André Quintão); e ao Departamento de Estradas de

Rodagem  –  DER-MG – o  Projeto  de  Lei  nº  2.684/2011  (relator:  Deputado Bruno

Siqueira).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade,  em  turno  único,  dos

Projetos de Lei nºs 1.848/2011 com a Emenda nº 1, 2.688/2011 (relator: Deputado

Luiz Henrique); 1.888, 2.667, 2.674/2011 (relator: Deputado André Quintão); 2.399,

2.670,  2.673,  2.689,  2.675/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  o  último  em

virtude de redistribuição); 2.487, 2.517/2011, ambos com a Emenda nº 1, 2.671/2011

(relator: Deputado Delvito Alves, lidos pelo Deputado Cássio Soares); e 2.676/2011

(relator: Deputado Cássio Soares). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

reunião extraordinária, em 14/12/2011, às 9h30min, com a finalidade de apreciar os

Projetos de Lei nºs 267, 2.192, 2.193, 2.196, 2.437, 2.438, 2.548, 2.636 e 635/2011,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis - André Quintão - Bruno Siqueira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Fred  Costa,  Ivair  Nogueira,  Hely  Tarqüínio  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o

Deputado  Bonifácio  Mourão,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

Corrêa,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Fred Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião  se destina a  apreciar  a matéria constante na  pauta  e suspende a

reunião por  uma hora para acordo entre as  Lideranças. Reaberto  os  trabalhos,  o

Presidente  verifica  a  inexistência  de  quórum  para  a  prosseguimento  da  reunião,



3210
____________________________________________________________________________

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Tiago Ulisses - Ivair Nogueira.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/12/2011

Às 15h06min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Fabiano Tolentino e Gustavo Perrella, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Perrella, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.621/2011  (relator:  Deputado  Marques  Abreu  )  e  2.633/2011  (relator:  Deputado

Tadeu  Martins  Leite),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a 3ª Reunião Extraordinária, em 14/12/2011,

às 15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/12/2011

Às 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio  Mourão,  Ivair  Nogueira,  Neider  Moreira  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o

Deputado  Délio  Malheiros,  por  indicação  da  Liderança  do  PV),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Adalclever  Lopes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta
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a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado

requerimento do Deputado Ivair Nogueira solicitando inversão da pauta de modo que

o Projeto de Lei nº 2.601/2011 seja apreciado em primeiro lugar. Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.601/2011  (relator:  Deputado  Ivair  Nogueira)  com  as  Emendas  nºs  1  a  6.  A

Presidência suspende os trabalhos para entendimentos entre as lideranças. Vencido

o prazo regimental, a Presidência deixa de reabrir os trabalhos, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Antônio Júlio - Rosângela Reis - Sebastião Costa.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/12/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do PV) e os

Deputados Gustavo Corrêa, Sebastião Costa e Antônio Júlio (substituindo o Deputado

Ivair  Nogueira,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs

2.571/2011  e  2.601/2011,  no  1º  turno,  são  retirados  de  pauta,  atendendo  a
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determinação do Presidente, por falta de pressupostos regimentais. Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.661/2011 (relator:  Deputado Gustavo Corrêa)  na forma do vencido em 1º turno.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Neider Moreira - Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE AUGUSTO MONTEIRO

GUIMARÃES PARA A PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED -,

EM 14/12/2011

Às 10h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Viana e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.  Está presente,

também,  o  Deputado  Neider  Moreira.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à realização da arguição

pública do Sr. Augusto Monteiro Guimarães, indicado para o cargo de Presidente da

Fundação Ezequiel Dias - Funed -, a apreciar o parecer do relator e a discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidência concede a palavra ao Sr. Augusto Monteiro

Guimarães para sua explanação ao relator,  Deputado Doutor Viana, e aos demais

parlamentares presentes, que fazem questionamentos ao indicado, conforme consta

nas notas taquigráficas. Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado Doutor Viana

para a leitura do seu parecer, que conclui pela aprovação da indicação do Sr. Augusto

Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente da Fundação Ezequiel Dias – Funed.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares  e  do  indicado,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.
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Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Viana - Ivair Nogueira.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/12/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Gilberto Abramo e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

90,  1.583,  2.356,  2.442,  2.443,  2.446,  2.658/2011  (Deputado  João  Leite);  2.659,

2.660, 2.700, 2.701, 2.702 e 2.703/2011 (Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 90, 1.583, 2.356, 2.442, 2.443, 2.446, 2.658, 2.659, 2.660, 2.700,

2.701,  2.702  e  2.703/2011.  Suspende-se  a  reunião.  Às  18h5min,  reabrem-se  os

trabalhos  com  a  presença  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Leonardo  Moreira

(substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BTR) e

Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por indicação da Liderança

do BTR).  Após discussão e votação,  é aprovado o Parecer  de Redação Final  do

Projeto  de  Lei  nº  2.447/2011  (relator:  Deputado  Leonardo  Moreira).  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira - Célio Moreira.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/12/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,
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Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão,  Neider  Moreira,  Sebastião  Costa  e  Ulysses

Gomes (substituindo o Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e suspende a reunião para acordo entre as Lideranças. Reabertos

os  trabalhos,  registra-se  a  presença  dos  Deputados  Gustavo  Corrêa,  Bonifácio

Mourão, Neider Moreira e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. O

Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011  é  retirado  de  pauta,  atendendo  a  determinação  do

Presidente, por falta de pressupostos regimentais e os Projetos de Lei nºs 2.661 e

2.601/2011, por terem sido apreciados em reunião anterior. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Délio Malheiros - Ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2011, EM

23/3/2011

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Gustavo  Valadares,  Ivair  Nogueira,  Ulysses  Gomes  e  Romel  Anízio,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser lida por ser

esta a primeira reunião da Comissão e informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente e o Vice-Presidente. A Presidência determina a distribuição das cédulas de

votação  devidamente  rubricadas  aos  membros  presentes  e  convida  o  Deputado

Ulysses Gomes para atuar como escrutinador. Apurada a votação, são eleitos para

Presidente o Deputado Hely Tarqüínio e para Vice-Presidente o Deputado Gustavo

Valadares,  ambos  com  quatro  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”  empossa  o  Vice-

Presidente,  Deputado  Gustavo Valadares  que,  a  seguir,  dá  posse  ao Presidente,

Deputado Hely Tarqüínio, devolvendo a ele a direção dos trabalhos. O Deputado Hely

Tarqüínio  agradece  a  confiança  nele  depositada  e  designa  o  Deputado  Gustavo

Valadares como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece  a  presença  dos  parlamentares,  informa  que  a  próxima  reunião

extraordinária, que terá como objetivo apreciar o parecer do relator,  será marcada

através de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Hely Tarquínio, Presidente - Gustavo Valadares - Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO

PARLAMENTAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 29/6/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem Censura)  e  os  Deputados  Bonifácio  Mourão,  Doutor  Viana,  Hely Tarqüínio  e
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Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente “ad hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião, esclarece

que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da Comissão e informa que a

reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A Presidência determina

a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada

Maria Tereza Lara para atuar como escrutinadora. Realizada a apuração dos votos,

são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Doutor  Viana  e  para  Vice-Presidente  o

Deputado Hely Tarqüínio, ambos por unanimidade. Neste momento, comparecem à

reunião os Deputados Romel Anízio, Duarte Bechir e Bosco. O Presidente “ad hoc”

proclama  eleitos  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente,  declara  empossado  na

Presidência  o  Deputado  Doutor  Viana  e  passa  a  ele  a  direção  dos  trabalhos.  O

Deputado  Doutor  Viana  agradece  aos  colegas  a  confiança  e  declara  empossado

como Vice-Presidente o Deputado Hely Tarqüínio. Na oportunidade, o Presidente faz

seu  discurso  de  posse  e  os  outros  Deputados  presentes  também  fazem  uso  da

palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Romel Anízio – Paulo Lamac – Adalclever Lopes – Hely

Tarqüínio – Sebastião Costa – Bonifácio Mourão.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/11/2011

Às 10h13min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses,  Antônio  Carlos  Arantes,  Antônio  Júlio  e  Sebastião  Costa

(substituindo o  Deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do BTR),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Rogério

Correia,  Duarte  Bechir  e  Pompílio  Canavez.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
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compra  de  33%  das  ações  do  capital  votante  da  Cemig  pela  empresa  Andrade

Gutierrez e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Luciano Galvão Coutinho,

Presidente do BNDES, e Otávio Marques de Azevedo, Diretor-Presidente do Grupo

Andrade Gutierrez, justificando sua ausência nesta reunião. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  os  Srs. Guilherme Machado Filho e

Guilherme  da  Gama  Torres,  respectivamente,  Superintendente  e  Assessor

Institucional  da  Cemig,  representando  o  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Diretor-

Presidente  dessa  empresa;  Jairo  Nogueira  Filho,  Leonardo  Timóteo  Antunes  e

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, respectivamente, Coordenador-Geral, Diretor de

Formação e Cultura e Diretor de Comunicação do Sindieletro, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Rogério

Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  A Presidência  recebe  requerimentos  dos  Deputados  Rogério  Correia,

Antônio  Júlio  e  Pompílio  Canavez  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Presidência da Cemig pedido de providências para a retirada imediata das ações

propostas por essa empresa contra o Sindieletro, bem como contra o Coordenador-

Geral desse Sindicato, por opiniões expressas em audiência pública desta Comissão;

e seja realizada audiência pública para obter esclarecimentos sobre artigo publicado

no  jornal  "O  Tempo",  em  10/11/2011,  no  qual  Diretores  da  Cemig  afirmam  que

"informações  inverídicas"  e/ou  "distorcidas"  foram  prestadas  por  servidores  da

empresa pertencentes ao Sindicato da categoria a Deputados desta Casa. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos convidados,

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Tiago Ulisses – Antônio Carlos Arantes – João Vítor

Xavier.
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ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Almir Paraca, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir

Paraca, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a

debater  a  atuação  da  Copasa  no  Município  de  João  Pinheiro.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Janete  Alves

Fernandes,  Secretária  Municipal  de  Fazenda,  representando  Sérgio  Vaz  Soares,

Prefeito Municipal de João Pinheiro; e os Srs. Jandir Bernardino Leite, Presidente da

Câmara Municipal de João Pinheiro; Fernando Medeiros de Castro Maia, engenheiro

e Gerente da Copasa do Distrito de Paracatu, representando Ricardo Augusto Simões

Campos,  Presidente da Copasa;  Aristóteles  Cabral  de Souza Neto,  representando

Hebert  Lever  José  do  Couto,  Presidente  da  Associação  Comercial,  Empresarial,

Industrial e Agropecuária de João Pinheiro; Alexandre Roberto Silva, engenheiro de

Produção e Operação da Copasa; e os Vereadores da Câmara Municipal de João

Pinheiro, Emir Guimarães Barbosa (Edinho), Edmar Xavier Maciel, Sebastião Alves

Passos  Neto  (Betinho),  Derivaldo  Marques  (Deri),  Renato  Luciano  Ferrreira  e  Eli

Correa de Freitas, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Almir Paraca, Presidente – Pompílio Canavez – Sebastião Costa – Duarte Bechir –

João Vítor Xavier.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião

e, com base no art.120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior e dá-a por aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir a Consolidação das Leis do Trabalho e interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir  a  Sra.  Verônica Maria Flecha de Lima Álvares, Gerente de

Relações  Trabalhistas  da  Fiemg,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,

Presidente  dessa  entidade;  e  os  Srs.  Lourenço  Ferreira  do  Prado,  Coordenador

Nacional  do  Fórum  Sindical  dos  Trabalhadores  (interino),  Presidente  da

Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  nas  Empresas  de  Crédito  e  Vice-

Presidente  da  União  Geral  dos  Trabalhadores;  Gilson  Luiz  Reis,  Presidente  da

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Minas Gerais; David Eliude

Silva, Vice-Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado de Minas

Gerais, representando o Sr. Antônio da Costa Miranda, Presidente dessa entidade;

Marco Antônio de Jesus, Presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas

Gerais; Sérgio Augusto Alves de Oliveira, Diretor da Força Sindical de Minas Gerais,

representando o Sr. Rogério Fernandes, Presidente dessa entidade; Leonardo Vale,

Secretário  Jurídico  da  União  Geral  dos  Trabalhadores  de  Minas  Gerais,

representando o Sr.  Ademir  Camilo  Prates  Rodrigues,  Presidente  dessa entidade;

Sérgio Miranda de Matos Brito, Coordenador Estadual da Auditoria Cidadã da Dívida,

e Gilberto Antônio Gomes, Coordenador da Central Sindical Popular Conlutas, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Rosângela  Reis,  Presidente  –  Luiz  Carlos  Miranda  –  Juninho  Araújo  –  Tadeu

Martins Leite – Pompílio Canavez.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano Tolentino e Rômulo Viegas,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo

Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater os programas do governo federal financiados através do

Plano Safra 2011-2012, com ênfase para o Programa Agricultura de Baixo Carbono.

O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projetos de Lei nºs 2.584/2011

(Deputado  Rômulo  Viegas)  e  2.610/2011  (Deputado  Romel  Anízio);  no  1º  turno,

Projeto de Lei nº 2.595/2011 (Deputado Doutor Viana). A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Demerval  Silva  Neto,

Superintendente  Federal  de  Agricultura  em  Minas  Gerais;  Humberto  Ferreira  de

Carvalho  Neto,  Chefe  da  Divisão  de  Política,  Produção  e  Desenvolvimento

Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa - em

Minas Gerais; a Sra. Míriam Ester Soares, Coordenadora Regional do Grupo Gestor

do Programa ABC, do Mapa; os Srs. Fernando Antônio de Souza Costa, Coordenador

Adjunto  do  Grupo  ABC,  do  Mapa;  Bruno  de  Barros  Ribeiro  de  Oliveira,

Superintendente de Desenvolvimento Agropecuária e da Silvicultura da Secretaria de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  Seapa  -,  representando  o  Sr.  Elmiro

Nascimento,  titular  dessa  Pasta;  Baldonedo  Arthur  Napoleão,  Subsecretário  de

Agronegócio da Seapa; a Sra. Laura Maria Jacques Leroy, Diretora de Pesquisa e

Desenvolvimento da Feam, representando o Sr.  Adriano Magalhães, Secretário de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; o Sr. Wilson José Rosa, Coordenador
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Técnico da Emater-MG, representando o Sr. Maurilio Soares Guimarães, Presidente

dessa empresa; as Sras. Ana Paula Bicalho Mello, Analista de Meio Ambiente, e Aline

Veloso, Analista de Agropecuária, representantes da Faemg; os Srs. Armindo Augusto

dos Santos, Diretor de Política Agrícola e Cooperativismo; Pedro Mário Ribeiro, Vice-

Presidente  e  Diretor  de  Formação,  e  Guilherme  Gonçalves  Teixeira,  Assessor

Técnico, representantes da Fetaemg; Leonardo Pereira Santana, Analista Técnico da

Ocemg, representando o Sr.  Ronaldo Scucato, Presidente dessa entidade; Antônio

Álvaro Purcino, Chefe-Geral da Embrapa Milho e Sorgo, representando o Sr. Pedro

Antônio  Arraes  Pereira,  Diretor-Presidente  dessa  empresa;  Carlos  Geovane

Rodrigues Queiroz, Gerente de Negócios de Desenvolvimento Sustentável do Banco

do  Brasil,  representando  o  Sr.  José  Roberto  Sardelari,  Superintendente  dessa

empresa; Levindo de Castro Pinto Filho, Gerente de Desenvolvimento Territorial do

Banco do Nordeste do Brasil para Minas Gerais e Espírito Santo, representando o Sr.

José Mendes Batista, Superintendente dessa empresa; e Ramon Castro Alvarenga,

Pesquisador  da  Embrapa,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Os

Deputados Antônio Carlos Arantes e Rômulo Viegas, autores do requerimento que

deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, o Presidente

passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.336/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pelo relator, Deputado Rômulo Viegas. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei  nºs 2.091 e

2.473/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.718 e 1.904/2011. Submetido

a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.280/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos  parlamentares  e  dos  convidados,  convoca os  membros  da  Comissão para  a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  -  Fabiano Tolentino  -  Doutor  Viana -  Romel

Anízio - Rômulo Viegas.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 20h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio,  Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Doutor  Viana,  por  indicação  da

Liderança  do  Bloco  Resultado  e  Transparência)  e  Tenente  Lúcio  (substituindo  o

Deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.

Suspende-se a reunião. Às 21h15min, são reabertos os trabalhos com a presença

dos Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, João Leite, Tiago Ulisses e Sebastião Costa

(substituindo  o  Deputado  Doutor  Viana,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Resultado  e  Transparência).  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os

Projetos de Lei n°s 2.391, 2.442, 2.443, 2.445 a 2. 447 e 2.449/2001 são retirados da

pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno,  do

Projeto de Lei nº 2.452/2011 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé

Maia).  Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a

realizar-se no dia 1º/12/2011, às 14h45min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.
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Doutor Viana, Presidente - Antônio Júlio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

1º/12/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlin Moura,

Adelmo Carneiro  Leão (substituindo o  Deputado  André Quintão,  por  indicação da

Liderança  do  PT)  e  Zé  Maia  (substituindo  o  Deputado  Bosco,  por  indicação  da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin

Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e suspende a reunião. Às 10h35min, comparecem na Sala

das  Comissões  os  Deputados  André  Quintão,  Carlin  Moura  e  Sebastião  Costa,

membros da supracitada Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovadas, cada uma por sua

vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.472/2011 na forma de emenda ao Projeto

de  Lei  nº  2.520/2011;  1.499,  1.518,  1.520,  1.521  e  1.524/2011  na  forma  de

requerimentos (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.536, 1.552, 1.570, 1.605, 1.610,

1.612  e  1.620/2011  na  forma de  requerimentos  (relator:  Deputado  Carlin  Moura);

1.631, 1.634, 1.641, 1.649, 1.655 e 1.658/2011 na forma de requerimentos (relator:

Deputado André Quintão); e 1.622/2011 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº

2.520/2011  e  de  requerimento  (relator:  Deputado  André  Quintão).  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca as reuniões extraordinárias do dia 2/12/2011, às 10 horas e às 14h30min;

convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária  e  para  as

reuniões extraordinárias a realizar-se no dia 6/12/2011, às 10h30min e às 15 horas;

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2011.



3224
____________________________________________________________________________

André Quintão, Presidente - Bosco - Carlin Moura.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

que  foram  retiradas  da  pauta  as  propostas  de  ação  legislativa  já  apreciadas  em

reunião anterior e as que não cumpriram os pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.476, 1.513 e 1.514 (relator: Deputado Bosco), 1.573 e 1.584 (relator: Deputado

André Quintão) e 1.621, 1.633, 1.638 e 1.643/2011 (relator: Deputado Carlin Moura)

na  forma  dos  requerimentos  apresentados;  e  1517  (relator:  Deputado  Bosco)  e

1.563/2011 (relator: Deputado André Quintão) na forma de emendas ao Projeto de Lei

nº 2.520/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária e para as extraordinárias de terça-feira, dia 6/12/2011, às 10h30min e às

14horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Delvito Alves.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 10h6min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Duarte  Bechir  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Délio  Malheiros.  Havendo  número  regimental,  o
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Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

criação do Monumento  Natural  da  Serra  da  Calçada,  bem  como a  instalação  de

corredores ecológicos no Vetor Sul, interligando as diversas unidades de conservação

existentes na região,  a apreciar  a matéria constante na pauta e a discutir  e votar

proposições  da Comissão.  O Deputado Sávio  Souza Cruz retira-se da  reunião.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Simone

Alvarenga  Borja  Bottrel,  representante  da  Associação  para  Recuperação  e

Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada, e os Srs. Leonardo Cardoso

Ivo, Diretor de Áreas Protegidas do IEF, representando Adriano Magalhães Chaves,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Caio Júlio

Xavier Rodrigues, Secretário Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho; Tilden

José Santiago,  Diretor  de  Meio  Ambiente da  Copasa;  Marcus Vinicius  de Freitas,

Gerente do Parque Estadual da Serra do Rola Moça; Professor Frederico de Paula

Tofani, arquiteto e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  O  Deputado  Célio  Moreira  retira-se  da  reunião  e

transfere a Presidência ao Deputado Duarte Bechir. A Presidência informa que deixa

de apreciar o Projeto de Lei nº 2.229/2011 por falta de quórum. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir – Vanderlei Miranda.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2011
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Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  Cássio  Soares,  Delvito  Alves e  Luiz

Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  2.705  e  2.711/2011  (Deputado  André  Quintão),  2.712  e  2.714/2011

(Deputado Bruno Siqueira), 2.704 e 2.709/2011 (Deputado Cássio Soares), 2.707 e

2.710/2011  (Deputado  Luiz  Henrique)  e  2.708/2011  (Deputada  Rosângela  Reis).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

2.647/2011 com a  Emenda nº  1 (relator:  Deputado Cássio Soares, em virtude de

redistribuição), 2.650/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira) e,

no  1º  turno,  268/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.174/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs 2.699, 2.700,

2.701,  2.702  e  2.703/2011 são retirados  de  pauta  por  terem sido  apreciados  em

reunião  anterior.  O  Projeto  de  Lei  nº  422/2011  é  retirado  da  pauta  atendendo  a

requerimento  do  Deputado Bruno Siqueira,  aprovado pela  Comissão.  Na  fase  de

discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.087/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado Delvito Alves. Registra-se a

presença  do  Deputado  André  Quintão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

parecer  concluindo  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º

turno,  do Projeto de Lei nº  1.115/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis).  Após
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discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.583/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Cássio  Soares)  e

2.593/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão).  São  convertidos  em  diligência  ao

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG  –  o  Projeto  de  Lei  nº

1.870/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis)  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação – SEE – o Projeto de Lei nº 2.470/2011 (relator: Deputado Delvito Alves).

Retira-se  da  reunião  o  Deputado  André  Quintão.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.616  e

2.658/2011, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado Bruno Siqueira),

2.659/2011  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique),  2.660/2011

(relator:  Deputado Delvito  Alves)  e 2.661/2011 com a  Emenda nº  1  e 2.709/2011

(relator: Deputado Cássio Soares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.711,  2.397,  2.529  e  2.612/2011  (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis),  1.975/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares),

1.991/2011 (relator:  Deputado  Delvito  Alves),  2.231/2011 (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira),  2.649/2011  com  a  Emenda  nº  1  e  2.655/2011  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique) e 2.657/2011 (relator: Deputado André Quintão, lido pelo Deputado Cássio

Soares).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento  em que se  solicita  seja  baixado em diligência  ao  autor  o

Projeto  de  Lei  nº  2.648/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Luiz Henrique – Bosco.
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 7/12/2011

Às  14h33min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  os

Deputados Bonifácio  Mourão e Carlin  Moura,  membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e  solicita  aos  demais  membros  da  Comissão  presentes  que  a  subscrevam.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja convidada a

Prefeita Municipal de Contagem para expor sobre a dívida do Estado com a União

sob  a  perspectiva  dos  Municípios.  A Presidência  informa  que  fica  prejudicado  o

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja convidado o

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para debater sobre a dívida pública do

Estado,  com  base  nos  termos  do  art.  284,  inciso  I,  que  declara  prejudicada  a

discussão ou votação de proposição com objetivo  idêntico  ao  de outra  aprovada.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Antônio Júlio – Bonifácio Mourão.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/12/2011

Às  14h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  Deputadas  Ana  Maria

Resende  e  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Luzia  Ferreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
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que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.087,  2.220,  2.340,  2.343  e  2.372/2011

(Deputada Luzia Ferreira), e 2.374, 2.375, 2.383 e 2.465/2011 (Deputada Ana Maria

Resende).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.087 e 2.220/2011. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.340, 2.343, 2.372, 2.374, 2.375, 2.383 e 2.465/2011, que receberam parecer por

sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões

extraordinárias do dia 12/12/2011, às 14h30min e às 20h30min, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Carlos Mosconi - Gustavo Corrêa.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2011

Às  10h1min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Antônio  Júlio,

Cássio  Soares,  João Leite,  Sargento  Rodrigues,  Tiago Ulisses e Sebastião  Costa

(substituindo  o  Deputado  Doutor  Viana,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Resultado e Transparência),  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se a reunião. Às 11h7min são reabertos os trabalhos com a presença da

Deputada Luzia Ferreira (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da
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Liderança  do  Bloco  Resultado  e  Transparência)  e  dos  Deputados  João  Leite,

Sebastião Costa (substituindo o Deputado Doutor Viana, por indicação da Liderança

do  Bloco  Resultado  e  Transparência)  e  Tenente  Lúcio  (substituindo  o  Deputado

Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 22/2011

com  as  Emendas  nºs  1  a  4,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  com  as

Emendas nºs 5 a 7, da Comissão de Administração Pública (relatora: Deputada Luzia

Ferreira); e os Projetos de Lei nºs 2.617/2011 e 2.661/2011, este com a Emenda nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Tenente Lúcio); e o parecer

pela aprovação das Emendas nºs 1 e 4, apresentadas em Plenário, e das Emendas

nºs 6 a 9 ao Substitutivo nº 1, e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3 e 5, apresentadas

ao Projeto de Lei nº 2.449/2011 (relator: Deputado João Leite). Os Projetos de Lei nºs

90, 252, 1.283, 1.782. 2.356, 2.391, 2.445 a 2.447, 2.571, 2.617, 2.658 a 2.660, 2.700

a 2.703, 2.727 e 2.728/2011 foram retirados da pauta por determinação do Presidente

da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para as reuniões extraordinárias de hoje, às 14 e 20 horas, e dos dia

13, 14, 15 e 16/12/2001, às 10, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2011.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Sebastião Costa - Rômulo Viegas.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Às  20h33min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir, e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Luiz  Henrique,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação final.

Suspende-se a reunião. Às 23h56min, são reabertos os trabalhos com a presença da

Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Duarte Bechir e Gilberto Abramo. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 1.061, 622, 2.113, 2.150,  2.151,

2.366, 2.394 e 2.398/2011 (Deputado Gilberto Abramo) e 2.407, 2.431, 2.455, 2.464,

2.491, 2.563 e 2.566/2011 (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.061/2011. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 622, 2.113, 2.150, 2.151, 2.366, 2.394,

2.398, 2.407, 2.431, 2.455, 2.464, 2.491, 2.563 e 2.566/2011, que receberam parecer

por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo – João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/8/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino,  Romel  Anízio,  Bonifácio  Mourão  e  Rogério  Correia,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio

Souza  Cruz,  Adelmo Carneiro  Leão,  Antônio  Júlio,  Almir  Paraca e  Duarte  Bechir.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Romel

Anízio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina ao lançamento do Plano Safra 2011/2012. A seguir, comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios das Sras. Maya Takagi, Secretária

do Ministério  do Desenvolvimento Social  e Combate à Fome, informando não ser

possível seu comparecimento a esta reunião; Sandra Araújo, Secretária Executiva do

Governador do Estado, indicando o Sr. Elmiro Nascimento, Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para representar o Chefe do Executivo nesta

reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa -; Laudemir André Müller, Secretário de Agricultura Familiar

do  Ministério  do  Desenvolvimento Agrário -  MDA -,  e  Jerônimo Rodrigues Souza,

Secretário  de  Desenvolvimento  Territorial  do  MDA;  Padre  João  e  José  Silva,

Deputados Federais; Celso Lisboa de Lacerda, Presidente do Incra; Carlos Alberto

Menezes  Calazans,  Superintendente  Regional  do  Incra  em  Minas  Gerais;  Edmar

Guariento Gadelha, Subsecretário de Agricultura Familiar  da Seapa; Marcelo Lana

Franco, Vice-Presidente da Emater-MG; Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg;

Carlos  Geovane  Rodrigues  Queiroz,  Gerente  de  Negócios  da  Superintendência

Estadual do Banco do Brasil;  José Mendes Batista, Superintendente do Banco do
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Nordeste  –  BNB  –;  e  Sílvio  Netto,  da  direção  estadual  do  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST -, os quais são convidados a tomar assento à

mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do

requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião,  agradece  a  presença dos

parlamentares,  dos  convidados  e  do  público  presente.  Convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Romel Anízio – Doutor

Viana.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2011

Às  10h15min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Rômulo Viegas, por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na

pauta, discutir e votar pareceres de redação final e proposições da Comissão. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  sejam

retiradas de pauta todas as matérias previstas para esta reunião. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio
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Carlos Arantes em que solicita seja realizado debate público nesta Casa, com o tema

“Política nacional para a cadeia produtiva do leite”, com a participação dos Deputados

Federais  membros  da  Subcomissão  Permanente  do  Leite,  da  Comissão  de

Agricultura,  Pecuária,  Abastecimento  e  Desenvolvimento  Rural  da  Câmara  dos

Deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a implementação

do Plano Diretor de Irrigação de Minas Gerais - PAI-MG -, o uso das águas (vazão

outorgável)  de  bacias  hidrográficas  nacionais  e  a  adoção  de  parcerias  público-

privadas para irrigação. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Ramon Flávio Gomes Rodrigues, Secretário Nacional de Irrigação

do Ministério da Integração Nacional; Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Dorgival  da  Silva,  Diretor  Técnico,

representando  o  Subsecretário  de  Estado  de  Gestão  e  Regularização  Ambiental

Integrada; Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam; Helvécio Mattana

Saturnino, Presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem; Wilson Akira

Shimizu, Coordenador-Geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas;

Guilherme da Silva Oliveira, Assessor de Meio Ambiente da Faemg, representando o

Presidente  dessa  entidade;  Amarildo  Kalil,  Assessor  do  Secretário  Adjunto  da
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Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –; Zenaido

Lima da Fonseca, Extensionista Agropecuário da Emater em Arcos (MG); Antônio de

Pádua Nacif, Gerente do Polo de Excelência em Florestas da Secretaria de Ciência e

Tecnologia,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,

Deputado Antônio Carlos Arantes, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Doutor Viana - Rômulo Viegas.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/11/2011

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano Tolentino e Rômulo Viegas,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fabiano

Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a debater a criação e gestão do Fundo Estadual do Café como

política  de  fortalecimento  da  cafeicultura  no  Estado.  O  Presidente  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Elmiro  Alves  do  Nascimento,

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa – ; Itamar

Peixoto de Melo, Diretor de Gestão Tributária, representando a Secretaria de Estado

de  Fazenda;  Aline  de  Freitas  Veloso,  Analista  de  Agronegócios,  representando  a

Faemg; Guilherme Gonçalves Teixeira, Assessor Técnico, representante da Fetaemg;

Marco  Túlio  Borgatti,  Gerente  Técnico,  representante  da  Ocemg;  Edinaldo  José

Abrahão, Gerente Executivo do Polo de Excelência do Café em Lavras; Paula Braga
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Batista, Assessora do Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo do Estado;

Bruno  Rocha  de  Melo,  Empreendedor  Público  do  Escritório  de  Prioridades

Estratégicas do Governo do Estado; Newton Castro Moraes, Assessor de Café da

Seapa; Sérgio Parreiras Pereira, Pesquisador do Instituto Agronomico de Campinas;

João Ricardo Albanez, Superintendente de Política e Economia Agrícola da Seapa, os

quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Os  Deputados  Antônio  Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Rômulo  Viegas,  autores  do  requerimento  que  deu

origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, o Presidente passa

a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  e,  cumprida  a  finalidade  da  reunião,

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Rômulo Viegas – Rogério

Correia.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas e Vanderlei Miranda, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Carlos Alberto Moreira, Presidente da Câmara Municipal

de Funilândia, publicado no “Diário do Legislativo” de 10/11/2011. O Presidente acusa

o recebimento do  Projeto de Lei  nº  622/2011,  em turno único,  para cuja relatoria

designou o Deputado Tenente Lúcio. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 622/2011 (relator:  Deputado Tenente

Lúcio)  e 2.150/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado Rômulo Viegas),  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.791,  1.848,  1.849,  1.853,  1.908,  1.909  e

1.910/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.189, 2.309 e 2.310/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel (4) em que solicita

seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, à

Secretaria  Extraordinária de  Gestão Metropolitana e às  Secretarias  de Trabalho  e

Emprego e de Planejamento e Gestão cópia das notas taquigráficas da audiência

pública realizada em Timóteo, em 9/11/2011; seja encaminhado ao Governador do

Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam  obtidas  junto  à  empresa  Aperam

informações sobre o plano de investimentos dessa empresa no Estado nos próximos

10  anos;  seja  encaminhado  às  Secretarias  de  Planejamento  e  Gestão  e  de

Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  informações  sobre  eventuais  estudos  do

governo do Estado acerca da importação de aço inox e de seu impacto na economia

mineira,  especialmente  no  Vale  do  Aço  e  em  Timóteo;  e  seja  encaminhado  à

Secretaria de Trabalho e Emprego pedido de providências para que sejam obtidas

junto à empresa Aperam informações sobre a terceirização de sua mão de obra nos

últimos 15 anos e seus eventuais planos para ampliação desse processo. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente – Vanderlei Miranda – Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 20/12/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Execução do

Hino  Nacional  -  Exibição  de  vídeo  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Apresentação

musical - Declaração de encerramento - Suspensão e reabertura da reunião - Ata -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - André Quintão -

Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique - Célio Moreira -

Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Liza Prado - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara -  Rogério Correia -  Rosângela Reis  -  Sebastião  Costa -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  10h12min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  ao  encerramento  da  1ª  Sessão  Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Exibição de Vídeo

O locutor - Informamos aos presentes que esta solenidade inaugura a transmissão

experimental da TV Assembleia pelo canal 35, aberto em Belo Horizonte. Convidamos

os presentes a assistir ao vídeo institucional sobre o tema.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Bom  dia,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  queridos  servidores,  queridos

visitantes, imprensa presente. O 1º-Secretário, Deputado Dilzon Melo, formulou um

pronunciamento de aproximadamente 30 páginas. Acabei por agradecer-lhe, mas vou

saudá-los de forma muito simples e afetuosa, neste momento marcante do Legislativo

mineiro, quando, com aquelas imagens, temos o coroamento com a implantação do

canal aberto, que é algo que nos toca, toca o coração e a alma de todos nós. Para

que pudéssemos testemunhar este momento tão belo e tão enlevado do Legislativo

mineiro, foi necessário muita luta, denodo, dedicação, sacrifício e perseverança.

Antes  de  mais  nada,  quero  reverenciar  as  Deputadas  e  os  Deputados  que

abraçaram  essa  nobre  causa,  os  servidores  deste  Parlamento,  altamente

qualificados, e, de forma especial e carinhosa, os ex-Presidentes Deputados Antônio

Júlio,  Doutor Viana e o nosso querido Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que

foram fundamentais para que atingíssemos este momento vitorioso. Esta semana, os

mineiros depararam-se com um editorial do jornal “Estado de Minas” muito bonito,

que, para mim, tem um significado extraordinário, porque, de forma muito clara, disse

que a Assembleia é um orgulho para Minas, é um orgulho para os mineiros. Confesso

às  senhoras  e  aos  senhores  que  fico  extremamente  orgulhoso,  envaidecido  e

enaltecido com as ações e atitudes do Parlamento de Minas, por tudo o que fez, por

tudo o que está fazendo e por tudo o que, certamente, haverá de contribuir  para

melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente.

Rapidamente, vou tecer alguns comentários, por exemplo, em relação ao quadro de

servidores desta Casa. Se, hoje, o Legislativo mineiro é protagonista de tantas ações

e  ocupa  uma  posição  privilegiada,  uma  posição  vanguardista  entre  os  outros

Legislativos, isso se deve em grande parte a essa qualificação, a esse atributo, a

essa  capacidade,  a  essa  luta  permanente  e  a  essa  colaboração  patriótica  dos
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servidores desta Casa. Quero parabenizá-los, aplaudi-los e, com a voz do coração,

agradecer-lhes por tudo que têm feito por Minas Gerais.

Não poderia olvidar, neste instante, o papel preponderante das Deputadas e dos

Deputados. Realmente é algo que tem um significado indelével, mas que, às vezes,

em  alguns  momentos,  não é  plenamente compreendido  por  todos.  Mas todas as

Deputadas e todos os Deputados trabalharam incansavelmente,  como verdadeiros

valentes  obreiros  do  bem,  seja  nas  Comissões,  seja  neste  Plenário,  seja  nas

visitações, seja nas audiências públicas, seja nos fóruns, seja nos feriados, seja nos

sábados, seja nos domingos. Lá se encontram aqueles que tanto nos orgulham, os

empregados dos mineiros – falo e repito que Deputado é empregado temporário dos

mineiros -, todos eles, independentemente da agremiação partidária, de uma forma

ou de outra, contribuem, esforçam-se, labutam para elevar o Estado de Minas Gerais.

E se hoje o Estado de Minas Gerais caminha com afinco, com força, com fervor, com

tenacidade  e  melhora  a  vida  dos  mineiros,  isso  se  deve  sobremaneira  ao  papel

altaneiro de todas as Deputadas e de todos os Deputados desta Casa. Então, como

Presidente,  quero agradecer-lhes.  Obrigado,  Deputadas;  obrigado,  Deputados,  por

essa  colaboração  da  causa  maior  e  a  favor  do  bem-estar  de  Minas,  a  favor,

sobretudo, dos mais pobres e dos mais carentes. É isso que o Legislativo mineiro tem

feito incansavelmente.

Aliás,  quando  assumi  a  Presidência  deste  Parlamento,  por  confiança  das

Deputadas e dos Deputados, falei de forma muito límpida, forte e vigorosa que, ao

cabo da minha modesta passagem por esta Casa, quero andar por Minas, percorrer

os grotões, os rincões e os locais mais carentes e ter aquela felicidade, Deputadas,

Deputados e servidores, de encontrar aquele cidadão comum, aquele cidadão mais

sofrido, de vida mais doída, que enfrentou obstáculos muito maiores que todos nós.

Quero encontrá-lo e ver estampado em seu rosto aquele sorriso de agradecimento,

de alegria e, acima de tudo, de plena consciência de que o seu Deputado ou de que a

sua Deputada trabalhou para melhorar a sua vida. É isso que faço, de forma simples,

mas muito determinada, com muita garra, com muita valentia, evidentemente, com

minhas fragilidades, mas com a vontade férrea de engrandecer o Legislativo.

Confesso  aos  senhores  e  às  senhoras  que,  depois  de  16  anos  nesta  Casa,
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aprendendo  nessa  convivência  virtuosa  e  profícua,  certamente,  este  foi  um  ano

atípico,  diferenciado,  recheado de solavancos e espinhos.  Mas prevaleceu o bom

senso desta Casa, a sabedoria, a serenidade, o equilíbrio, mesmo nos momentos de

maior tensão. A vida vai-nos ensinando, apresentando-nos caminhos, mostrando-nos

rumos. É isso o que fiz, é isso o que procuro fazer. Certamente o Legislativo mineiro

teve e está tendo oportunidade de mostrar a todos os mineiros, a todos os brasileiros

um parlamento de elevada qualidade em todas as formas, em todas as instâncias, em

todos os segundos, sobretudo em sua função primordial de fiscalizar as ações do

Executivo e de promover, de edificar uma legislação cada dia de mais qualidade.

Ao  final  deste  exercício,  temos  oportunidade  de  presentear  os  mineiros  e  as

mineiras com um “show” de legislações, todas elas de significado social imensurável,

cada uma de uma face, de um modelo, de uma forma, mas todas possuídas dessa

nobre  missão  de  servir,  de  engrandecer  a  vida  das  pessoas  e  dar  a  elas  uma

oportunidade melhor de caminhar, de promover sua peregrinação, de criar seus filhos,

seus  entes  familiares  e  de  ter  uma  vida  mais  fraterna,  mais  realizadora,  mais

empreendedora.

É isso o que estamos fazendo. Aproveito este momento tão bonito para agradecer

ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Executivo. Vale a

pena assinalar  o esforço,  a  luta,  a  sabedoria  do  Governador  Anastasia,  do  Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho, a colaboração de todos os Secretários e de todos

nós,  juntos,  irmanados  com esse mesmo propósito,  elevando o  Estado  de  Minas

Gerais. Hoje temos a oportunidade de reafirmar, em alto e bom som: o Parlamento foi

e continuará sendo uma estrela-guia para os destinos do povo brasileiro.

Portanto, senhoras e senhores, com a voz do coração, quero agradecer a cada um

de vocês. Nosso objetivo é fazer muito mais, é servir muito mais, é servir cada dia

melhor. E esforço não faltou. Boa vontade não faltou. Dedicação não faltou. Garra

não ficou ausente. Prevaleceu sempre a vontade de servir, o espírito de coletividade,

a  construção  coletiva,  e  os  Deputados  e  Deputadas  estão  de  parabéns.

Sinceramente, este ano podemos falar que a missão foi cumprida, que o dever foi

cumprido. Trabalhamos muito, muito mesmo.

Aproveito para falar  sobre a implantação da TV em canal  aberto para todos os
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mineiros e mineiras. Os bravos mineiros podem se orgulhar de Minas, do Parlamento

de Minas, de sua preocupação com os mais pobres, com os mais carentes.

Relembro  aqui,  Deputados  e  Deputadas,  o  seminário  sobre  a  pobreza.  Quanto

aprendizado, discussão, participação dos Deputados, participação das pessoas. É o

que queremos, qualificar cada dia mais a nossa pauta, o nosso Legislativo, aprender

com esse seu saber, com esse seu ensinamento.

Então, com muito orgulho, com muita alegria, digo a todos vocês que a Assembleia

está cumprindo o seu dever, a Assembleia está cumprindo a sua missão, até porque

não  pode  arredar  desse  propósito  em  instante  algum.  Estamos  aqui  como

empregados dos mineiros, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida

dos mais sofridos, para construir um Estado mais solidário e mais cristão. Se assim

não fizermos, certamente a vida pública se diminui, se fragiliza, e não haverá de ser

aplaudida e compreendida pela população de Minas.

Portanto, expresso aqui este meu reconhecimento, este meu agradecimento e este

meu abraço por tudo o que fizeram, por  tudo o que têm feito.  Certamente o ano

vindouro será repleto de muito mais conquistas, de mais desafios, de mais trabalho,

de  mais  intensidade,  porque Minas  nos  aguarda;  900 mil  mineiros  em  estado de

miséria, ainda abaixo da linha da pobreza, aguardam a contribuição, a nossa mão

amiga, o nosso suor,  o nosso saber, a inteligência de cada um, para que possam

sonhar e edificar uma vida melhor, uma vida mais fraterna.

Então,  quero aqui deixar essa minha palavra de agradecimento, de gratidão, de

alento, de vibração, de entusiasmo.

Desejo a vocês um Natal maravilhoso, e que este Natal possa inspirar o coração de

cada um de nós e a alma de cada um de nós. Que nós sejamos mais bondosos,

generosos,  tolerantes  e  firmes,  sim,  quando  necessário.  Acima  de  tudo,  que

possamos cumprir verdadeiramente essa missão terrena que Deus confiou a cada um

de nós. Que possamos carregar, em todos os momentos, em todos os instantes, em

todas as trincheiras da vida, essa vontade de servir.

Assim sendo, encerro este momento especial em minha vida, certamente na vida

de cada um de nós, na vida dos mineiros, desejando este Natal abençoado. Que

nosso Pai Celestial possa soprar o Divino Espírito Santo no coração de cada um de
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nós, e que o ano novo possa simbolizar e sintetizar um “show” de vida, um “show” de

saúde, um “show” de melhor qualidade de vida, um “show” de trabalho, um “show”

que continue engrandecendo o Estado de Minas Gerais.

Obrigado, Deputadas; obrigado, Deputados; obrigado, servidores; obrigado, Minas

Gerais;  obrigado,  querida imprensa.  O Legislativo mineiro caminha com fé e com

perseverança  rumo  a  esse  destino  desejado  por  todos  nós:  o  destino  da

solidariedade, o destino da justiça social.

Um feliz  Natal  e  um belíssimo Ano-Novo.  Obrigado por  tudo,  obrigado por  esta

presença.  É  assim  que  esta  Assembleia  haverá  de  continuar  esse  processo  de

transformação da vida dos mineiros e das mineiras. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembleia, que, sob a

regência do Maestro Rodrigo Garcia, apresentará a música “Berimbau”,  de Baden

Powell e Vinícius de Moraes.

- Procede-se à apresentação musical.

Declaração de Encerramento

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir, de pé, a declaração de encerramento

desta sessão.

O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, “Declaro

encerrada a 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura”.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 1 minuto para que

seja ultimada a redação da ata desta reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.

Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, procede à leitura da ata desta

reunião, que é aprovada sem restrições.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a
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reunião. Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/11/2011

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Fabiano Tolentino, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater sobre

a  execução  do  programa  Minas  Olímpica  -  Saúde  na  Praça.  e  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Rogério Aoki Romero, Secretário Adjunto de Estado de

Esportes  e  da  Juventude,  representando  Braulio  Braz,  Secretário  de  Estado  de

Esportes e da Juventude; Edilson Correa de Moura, Diretor da Promoção à Saúde-

Subsecretaria de Vigilância e Promoção à Saúde – SES, representando Antônio Jorge

de  Souza  Marques,  Secretário  de  Estado  de  Saúde;  e  Ronaldo  Lopes  Cançado,

Presidente da Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos membros

da  Comissão,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Gustavo Perrella - Tadeu Martins

Leite.
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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/11/2011

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  contante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Wellington

Braga, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares,

e George Wagner Alvarenga Simões, Presidente da Loja Maçônica Paz e Progresso

nº 1.184, de Governador Valadares, solicitando a intercessão da Comissão junto à

Presidência do Tribunal de Justiça para a criação de varas criminais na Comarca de

Governador  Valadares;  e  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios do Sr.  Marco Aurélio

Souza Soares, Juiz de Direito da Comarca de Além Paraíba (2);  do Cel.  PM Luis

Carlos  Dias  Martins,  Chefe  do  Gabinete  Militar  do  Governador  do  Estado

(27/10/2011); e do Sr. Pedro Guilherme Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal

de  Botelhos  (10/11/2011).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 558/2011 na

forma do vencido no 1º turno (relatora: Deputada Maria Tereza Lara) e 941/2011 com

as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 1.937/2011, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.810 e 1.865/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.303  e
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2.315/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir políticas públicas

de  enfrentamento  da  violência,  especialmente  dos  crimes  praticados  em

estabelecimentos  comerciais,  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte;  e  seja

formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares,  lotados  na  1ª  Cia.  do

Batalhão  de  Rondas  Táticas  Metropolitanas,  no  Grupamento  de  Ações  Táticas

Especiais, na Cia. Independente de Cães, na 4ª Cia. Especial do 1º BPM e no 34º

BPM  da  PMMG,  que  participaram  da  operação  que  resultou  na  apreensão  de

suspeitos de tentativa de roubo ao Sd. PM Marcus Vinícius Marinho Gil Júnior; do

Deputado  João  Leite,  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  Deputado  Sargento

Rodrigues  em  que  solicitam  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social

pedido de providências para a reforma da cadeia pública de Além Paraíba e cópia de

laudo,  elaborado  pela  Divisão  de  Engenharia  desse  Município,  que  conclui  pela

necessidade da realização de obras de saneamento no local;  do Deputado Tadeu

Martins Leite em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à

Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  criação  e  instalação  de

delegacia regional dessa corporação em Montes Claros; e da Deputada Maria Tereza

Lara em que solicita a participação da Comissão no seminário "O papel do Município

na  segurança  pública",  a  realizar-se  em  Betim.  São  recebidos  pela  Presidência

requerimentos da  Deputada Liza  Prado em que solicita  seja realizada reunião de

audiência  pública  para  discutir  a  segurança  dos  repórteres  que  acompanham

operações das Polícias Civil, Militar e Federal no Estado; e do Deputado Carlin Moura

em que solicita seja realizada visita conjunta com a Comissão de Educação, Ciência

e Tecnologia à Escola Municipal Maria Silva Lucas, em Contagem, para verificar suas

condições de segurança. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  reunião

extraordinária a realizar-se amanhã, dia 23/11/2011, às 9h45min, com a finalidade de

discutir e votar proposições da Comissão; determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

João Leite, Presidente - Cássio Soares - Maria Tereza Lara.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/11/2011

Às 9h45min,  comparecem na Sala  das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BPS) e o

Deputado  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, nos

termos do inciso  III  do  art.  120 do Regimento  Interno,  dispensa a  leitura da  ata,

considera-a aprovada e solicita à Deputada presente que a subscreva. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei Complementar nº 18/2011,

de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  a  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  e  altera  a  Lei

Complementar  nº  90,  de  2006,  bem como debater  a  inclusão dos  Municípios  de

Caratinga e Bom Jesus do Galho na Região Metropolitana do Vale do Aço. Registra-

se  a  presença  dos  Srs.  João  Bosco  Pessine  Gonçalves,  Prefeito  Municipal  de

Caratinga  e  Presidente  da  Associação  dos  Municípios  da  Vertente  Ocidental  do

Caparaó;  Vereador  João  Roberto  Leodoro,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Caratinga;  Maria  Elisa  Braz  Barbosa,  Assessora-Chefe  da  Assessoria  de

Relacionamento  Institucional,  representando  a  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais;  Luiza  Sabino

Queiroz,  Assessora-Chefe,  representando  o  Sr.  Alexandre  Silveira  de  Oliveira,

Secretário  de  Estado  da  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana;  José

Euler, Prefeito Municipal de Mesquita e Presidente da Associação dos Municípios da

Microrregião do Vale do Aço; Divino Silvério, Assessor Contábil, representando o Sr.

Jadir José da Silva, Prefeito do Municipal de Bom Jesus do Galho; e João Anselmo,

Vereador  em  Caratinga,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a palavra à Deputada Rosângela Reis, autora do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
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segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Bonifácio Mourão - Ivair Nogueira - Neider Moreira -

Rogério Correia.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 2.475 e 2.568/2011, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.892 a 1.894/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.064, 2.380 e

2385/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e
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Pompílio Canavez, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  da  pauta  e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada no “Diário  do  Legislativo”  na

data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Christiana Galvão Ferreira de

Freitas, Coordenadora-Geral do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana

da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  (27/10/2011);

Luciana Silva Garcia, Coordenadora-Geral de Proteção a Testemunhas da Secretaria

dos Direitos Humanos da Presidência da República; Célia Ribeiro de Vasconcelos,

Presidente  do  I  Tribunal  do  Júri  (substituta);  Camila  Pereira  Pinto  de  Oliveira,

Superintendente de Atendimento ao Preso da Secretaria de Defesa Social; dos Srs.

Agílio Monteiro Filho, Ouvidor-Geral Adjunto do Estado; Wander Borges, Secretário

de  Desenvolvimento  Social;  Noeval  de  Quadros,  Corregedor-Geral  da  Justiça  do

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; Márcio Heli de Andrade, Corregedor-Geral

do Ministério Público; Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado; Flávio Arns,

Vice-Governador  do  Paraná;  Eunício  Oliveira,  Presidente  da  Comissão  de

Constituição,  Justiça e Cidadania do Senado Federal;  Carlaile  Pedrosa,  Deputado

Federal;  Aécio  Neves,  Senador  (10/11/2011);  das  Sras.  Gilda  Alves  Correia,

Coordenadora  de  Ações  em  Vigilância  Sanitária  da  Secretaria  de  Saúde  de

Uberlândia; Ana Lúcia de Oliveira, Coordenadora Especial de Apoio e Assistência à

Pessoa com Deficiência; dos Srs. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de

Belo  Horizonte;  João  Alziro  Herz  da  Jornada,  Presidente  do  Inmetro;  Fernando

Teixeira  Frota  Soares,  Corregedor  da  Secretaria  de  Defesa Social;  Carlos  Alberto

Menezes  de  Calazans,  Superintendente  Regional  do  Incra-MG,  Álvaro  Henrique

Baggio,  Chefe  de  Gabinete  do  Chefe  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da

República; Alberto Vellozo Machado, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais; Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça; Roberto Luiz d'Ávila, Presidente do Conselho Federal de

Medicina;  Aécio  Neves,  Senador  (26/11/2011).  A  Presidência  esclarece  que  o

Requerimento  nº  1.914/2011  deixa  de  ser  apreciado  por  falta  de  pressupostos
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regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/11/2011

Às 10h15min, comparecem no salão de eventos da Evec o Deputado Adalclever

Lopes, membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

José Henrique e Tiago Ulisses. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Adalclever Lopes, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a pavimentação da estrada que liga o Município de Manhumirim à BR-116,

em  São  João do Manhuaçu.  A Presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Braulio  Braz,  Secretário  de  Estado  de  Esporte  e  da

Juventude;  João  Batista  Gomes,  Prefeito  Municipal  de  São  João  do  Manhuaçu;

Fernando  Arthur  Dias,  Coordenador  Regional  do  DER-  MG  em  Manhumirim,

representando Carlos Melles, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas;

Ronaldo Lopes Corrêa, Prefeito Municipal  de Manhumirim; Vereador  Hélio  Marcos

Mendonça, Presidente da Câmara Municipal de Manhumirim; Otenides dos Santos

Hott  Praça,  Prefeito  Municipal  de  Luisburgo;  Márcio Gerard,  Prefeito  Municipal  de

Reduto;  Daniel  Guimarães  Sathler,  Prefeito  Municipal  do  Alto  Jequitibá,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Tiago  Ulisses,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/12/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlin Moura,

Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança

do  PT)  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlin Moura, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  os resultados da implantação da Lei  Federal 11.947, de 2009, que dispõe

sobre  o  atendimento  da  alimentação  escolar  e  do  Programa  Dinheiro  Direto  na

Escola. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados requerimentos do Deputado Doutor Viana em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Faculdade de Educação da Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg - pelas comemorações dos 40 anos do curso de

Pedagogia e,  ainda,  que a referida manifestação seja entregue em reunião  desta

Comissão;  e da Comissão de Participação Popular  em que solicita  seja realizada

reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  esta  Comissão  para  debater  as

estratégias de erradicação do analfabetismo adotadas pelo Estado, por sugestão do

seminário  legislativo  “Pobreza  e  desigualdade”.  Após,  suspende-se  a  reunião.

Retomados os trabalhos, registra-se a presença do Deputado Bosco, e se retira do

recinto o Deputado Sebastião Costa. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cibele  Cristina  Bueno  de  Oliveira,  Consultora  do

Programa de Aquisição de Alimentos, representando Arnoldo Anacleto de Campos,

Diretor do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor do Ministério do

Desenvolvimento  Agrário;  Feliciana Alves  do Vale  Saldanha,  Diretora Regional  do



3253
____________________________________________________________________________

Vale do Aço do Sind-UTE, representando Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora-

Geral  do  Sind-UTE;  e  Maria  Izabel  Lopes  da  Silveira,  Secretária  Executiva  do

Conselho  de  Alimentação  Escolar  de  Minas  Gerais;  e  os  Srs.  Élido  Bonomo,

Presidente  e  Coordenador  de  Gestão  do  Centro  Colaborador  de  Alimentação  e

Nutrição Escolar - Cecane - da Ufop, representando Albaneide Maria Lima Peixinho

Campos,  Coordenadora-Geral  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  do

Ministério  da  Educação;  Edmar  Guariento  Gadelha,  Subsecretário  de  Estado  de

Agricultura  Familiar;  Ademar  Moreira  Pires,  Assessor  Técnico  da  Emater,

representando  Maurilio  Soares  Guimarães,  Presidente  da  Emater;  Vilson  Luiz  da

Silva, Presidente da Fetaemg; Juseleno Anacleto da Silva, Coordenador Estadual da

Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  Familiar;  e  Alcides  Guedes  Filho,

Delegado Federal  do Ministério  de Desenvolvimento  Agrário  em Minas Gerais,  os

quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2011.

Carlin Moura, Presidente - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/12/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e o

Deputado  Elismar  Prado,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, nos

termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  que  é  dada  por  aprovada,  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei

nº  1.066/2011,  de  autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  institui  o  estatuto  de

museus, e dá outras providências, e a discutir e votar proposições da Comissão. A
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Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José do

Nascimento  Júnior,  Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Museus  -  Ibram  -;

Leonardo Bahia Diniz, Superintendente de Museus e Artes Visuais da Secretaria de

Estado de Cultura; Ana Maria Azeredo Furquim Werneck, Diretora de Ações Museais

da Superintendência de Museus e Artes Visuais da Secretaria de Estado da Cultura,

representando o Diretor do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da UFJF, Paulo

de Melo Noronha Filho; Maria Clara Almeida Cunha de Castro, Gerente Adjunta do

projeto estruturador Circuito Cultural Praça da Liberdade da Secretaria de Estado da

Cultura; Fabrício José Fernandino, Diretor  do Museu de História  Natural e  Jardim

Botânico  da  UFMG,  representando  a  Coordenadora  do  Centro de  Extensão  e  do

Centro  de  Referência  em  Cartografia  Histórica,  Márcia  Maria  Duarte  dos  Santos;

Silvana Maria Leal Coser, Diretora de Políticas Museológicas da Fundação Municipal

de  Cultura  de  Belo  Horizonte,  representando  a  Presidente,  Thaïs  Velloso  Cougo

Pimentel;  Janaína  Mércia  Alves  Melo,  Curadora  de  Arte  e  Educação  do  Instituto

Inhotim,  que são convidados  a  tomar  assento  à mesa.  Na condição de autor  do

requerimento que deu origem ao debate, o Presidente, Deputado Elismar Prado, tece

as  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa a  palavra  aos  convidados,  para  que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. A Presidência recebe, durante a reunião, moção de

protesto  de  representante  do  Sistema  de  Museus  de  Ouro  Preto.  Cumprida  a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos

convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Tenente Lúcio.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira e

Neider  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III  do art. 120 do
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Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a

aprovada  e  solicita  aos  Deputados  presentes  que  a  subscrevam.  A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  2.571/2011,  do

Governador  do  Estado,  que  estabelece  diretrizes  e  parâmetros  para  a  política

remuneratória  dos  servidores  públicos  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional  do  Poder  Executivo,  fixa  data  anual  para  sua  aplicação  e  dá  outras

providências, e a apreciar a matéria constante na pauta; e comunica o recebimento

de comunicação do Deputado Gustavo Corrêa, publicada no “Diário do Legislativo” de

1º/12/2011. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para cuja

relatoria  designou o Deputado Bonifácio Mourão:  Projeto de Lei  Complementar  nº

22/2011 e Projeto de Lei  nº  2.617/2011,  no  1º  turno.  Registra-se a presença dos

Deputados Rogério Correia e Sebastião Costa. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Fernanda Neves, Subsecretária de Gestão

da Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag -, representando a Sra. Renata

Maria Paes de Vilhena, titular dessa Pasta; Marise Almeida, Assessora Especial da

Secretaria de Fazenda;  Maria Isabel  Rolla  França, Superintendente da Central  de

Política  de  Recursos  Humanos  da  Seplag;  o  Cel.  PM  Edvaldo  Piccinini  Teixeira,

Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais; o Cel. PM Zeder Gonçalves do Patrocínio, Vice-Presidente

da  União  dos  Militares  de  Minas  Gerais,  representando  o  Cel.  PM  César  Braz

Ladeira,  Presidente  dessa  entidade;  o  Subten.  PM  Luiz  Gonzaga  Ribeiro,

Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Praças Policiais

e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,  representando  o  Subten.  PM  Raimundo

Nonato  Meneses  Araújo,  Presidente  dessa entidade;  o  Cb.  BM Álvaro  Rodrigues

Coelho,  Presidente  do  Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  Polícia  Militar  e

Bombeiros Militares de Minas Gerais; os Srs. Denilson Aparecido Martins e Antônio

Marcos Pereira,  respectivamente,  Presidente e Vice-Presidente  do Sindpol;  a  Sra.

Lecioní Pereira Pinto, Diretora do Sind-Ute,  representando a Sra. Beatriz da Silva

Cerqueira, Coordenadora-Geral dessa entidade; os Srs. Geraldo Antônio Henrique da

Conceição, Diretor Político do Sindpúblicos; Renato Almeida de Barros,  Diretor  do

Sind-Saúde; Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindifisco; Carlos Augusto
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dos  Passos  Martins,  Presidente  da  Associação  Sindical  dos  Trabalhadores  em

Hospitais  de  Minas  Gerais;  as  Sras.  Brígida  Maria  Colares,  Vice-Presidente  do

Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais;

Sarah  Campos,  advogada  do  Sindifaz;  o  Sr.  Adeilton  Souza  Rocha,  Diretor

Administrativo do Sindicato dos Agentes Penitenciários; o Maj. PM Ailton Cirillo, Vice-

Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Sargento Rodrigues, autor  do  requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Registra-se a presença dos Deputados Adelmo Carneiro

Leão  e  Carlin  Moura.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  Inexistindo  quórum  para  o  prosseguimento  dos

trabalhos,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 20h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica que terminam hoje os prazos para o recebimento de emendas

aos Projetos de Lei nº 2.520 e 2.521/2011. Os Projetos de Lei nºs 2.356, 2.442, 2.442,

2.446,  2.449,  2.571  e  2.661/2011  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do

Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de



3257
____________________________________________________________________________

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.572/2011 na  forma do  vencido  no  1º  turno (relator:

Deputado Romel  Anízio);  e  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs

1.061/2011  na  forma  do  Substitutivo  n° 2,  da  Comiss ão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.916/2011 com a Emenda nº

1, da Comissão de Saúde (relator: Deputado Ulysses Gomes); 2.658/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Romel

Anízio);  2.659/2011 com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça

(relator:  Deputado Antônio Júlio)  e 2.660/2011 (relator:  Deputado Ulysses Gomes).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2011.

Zé Maia,  Presidente -  Antônio Júlio  -  Ulysses  Gomes -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Viegas.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Doutor Viana (substituindo o Deputado Neilando Pimenta, por indicação da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, nos termos

regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a reconhecer o relevante trabalho realizado pela Faculdade de

Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais  -  Uemg -  pela ocasião da

comemoração dos 40 anos do curso de Pedagogia e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Dijon Moraes Junior, Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg
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-;  Santuza Abras,  Vice-Reitora  da  Uemg; Rogério  Bianchi  Brasil,  Diretor-Geral  do

Campus de Belo Horizonte da Uemg; Dolores Maria Borges de Amorim, Diretora da

Faculdade  de  Educação  da  Uemg  –  FAE-Uemg  -;  Cristiane  Silva  França,

Coordenadora do Curso de Pedagogia da FAE-Uemg; Regina Rosa do Santos Leal,

Coordenadora  da  Pós  Graduação  Lato  Sensu  da  Uemg;  Úrsula  Viana  Mansur,

Presidente  do  Diretório  Acadêmico  da  FAE-Uemg;  Tomaz  de  Andrade  Nogueira,

representando o Monsenhor Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselhor Estadual

de Educação, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Neste

momento, registra-se a presença dos Deputados Bosco e Carlin Moura. Em seguida,

são entregues ao Sr. Dijon Moraes Junior, Reitor da Uemg, e à Sra. Dolores Maria

Borges de Amorim, Diretora da FAE-Uemg, o certificado da manifestação de aplauso

à Faculdade de Educação da Uemg pelos 40 anos de criação do curso de Pedagogia.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Carlos  Mosconi  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Luiz Henrique por

indicação  da  Liderança  do  BTR).  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado Gustavo Corrêa,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres

em fase de redação final.  Suspende-se a reunião. Às 14h44min, são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputado Duarte Bechir, Ana Maria Resende e Luzia
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Ferreira. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 196, 955, 1.007, 1.912,

2.249,  2.291,  2.292  e  2.336/2011  (Deputada  Ana  Maria  Resende);  1.364,  2.337,

2.353,  2.390,  2.444,  2.448,  2.452,  2.556,  2.572  e  2.459/2011  (Deputada  Luzia

Ferreira).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 96, 955, 1.007, 1.364, 1.912,

2.249,  2.291,  2.292,  2.336,,  2.337,  2.353,  2.390,  2.444,  2.448,  2.452,  2.556  e

2.572/2011.  Passa-se  à  2ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.459/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/12/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Luiz Henrique em que notifica sua ausência do País no período de

18/1/2012 a 3/2/2012. (- Ciente. Publique-se.)
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2596 – 2644 – 2649 – 2873 – 2924 – 3033 

Bosco – 65 – 173 – 453 – 536 – 537 – 538 – 539 – 540 – 541 – 719 – 720 – 721 –

943 – 944 – 1106 – 1107 – 1125 – 1273 – 1869 – 1899 – 1902 – 1903 – 2562 – 2606

– 2879 – 2959 – 3024 – 3191 

Bruno Siqueira – 721

Carlin Moura – 153 – 157 – 196 – 433 – 444 – 776 – 777 – 799 – 944 – 1263 – 1269

– 1272 – 1397 – 1419 – 1889 – 1922 – 1940 – 1941 – 1950 – 2555 – 2561 – 2562 –

2589 – 2618 – 2675 – 2677 – 2678 – 2936 – 2937 – 2938 – 3015 – 3031 

Carlos Henrique – 65 – 142 – 677 – 678 – 3092 

Carlos Mosconi – 339 – 349 – 511 – 694 – 695 – 1413 – 1418 – 1908 – 1912 – 1940

– 3027 – 3028 – 3191 

Cássio Soares – 405 – 772 

Celinho do Sinttrocel – 65 – 310 – 415 – 731 – 756 – 1611 – 1849 – 1880 – 1909 –

3190 – 3191 – 3193
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Célio Moreira – 116 – 206 – 506 – 533 – 534 – 535 – 692 – 693 – 694 – 942 – 944 –

973 – 1272 – 1607 – 1618 – 1889 – 1897 – 1970 – 2602 – 2952 – 2977 – 3016 –

3037 – 3040 – 3041 – 3043 – 3044 

Dalmo Ribeiro Silva – 65 – 125 – 310 – 404 – 453 – 454 – 678 – 679 – 680 – 681 –

793 – 795 – 797 – 944 – 1125 – 1396 – 1398 – 1597 – 1874 – 1877 – 1894 – 1896 –

1898 – 1902 – 1955 – 2563 – 2603 – 3012 – 3039 – 3189 – 3191 – 3192 – 3193 

Deiró Marra – 718 – 2563 

Délio Malheiros – 158 – 202 – 204 – 205 – 453 – 771 – 801 – 802 – 956 – 994 –

1095 – 1136 – 1615 – 1618 – 1619 – 1630 – 1631 – 1938 – 1939 – 1961 – 2004 –

2634 – 2660 – 2661 – 2667 – 2668 – 2669 – 2670 – 2671 – 2923 – 2924 – 2928 –

2999 – 3088 

Delvito Alves – 310 – 684 – 685 – 686 – 937

Dilzon Melo – 394 – 434 – 684 – 917 – 1845 – 2164 – 2167 – 2169 – 2172

Dinis Pinheiro – 394 – 453 – 730 – 731 – 917 – 1845 – 2164 – 2167 – 2169 – 2172 

Doutor Viana – 59 – 65 – 483 – 596 – 597 – 598 – 727 – 728 – 939 – 1120 – 1904 –

1906 – 1907 – 1908 – 1910 – 2562 – 2587 – 2955 – 2991 – 3012 – 3019 – 3024 –

3026 – 3028 – 3029 – 3031 – 3033 – 3035 – 3036 

Doutor Wilson Batista – 114 – 121 – 752 – 983 – 1594 – 1854 

Duarte Bechir – 65 – 142 – 148 – 170 – 209 – 428 – 434 – 447 – 453 – 507 – 733 –

734 – 938 – 1418 – 1910 – 1912 – 1913 – 1914 – 2592 – 2957 – 3066 – 3067 
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Duilio de Castro – 65 – 683 – 1093 – 1597 – 1598 – 1880 – 1881 – 2923   

Durval Ângelo – 543 – 544 – 603 – 604 – 605 – 606 – 607 – 608 – 609 – 610 – 611 –

612 – 613 – 614 – 615 – 616 – 617 – 666 – 1652 – 3056 – 3059 

Elismar Prado – 65 – 123 – 124 – 344 – 436 – 439 – 501 – 505 – 556 – 557 – 558 –

559 – 560 – 561 – 562 – 563 – 564 – 565 – 566 – 567 – 568 – 569 – 570 – 571 – 572

– 573 – 574 – 575 – 576 – 577 – 578 – 579 – 580 – 581 – 582 – 583 – 584 – 585 –

586 – 587 – 588 – 589 – 590 – 591 – 592 – 593 – 594 – 595 – 734 – 735 – 736 – 737

– 738 – 739 – 740 – 741 – 742 – 743 – 744 – 745 – 746 – 747 – 800 – 1930 – 2651 –

2923 – 2987 

Fabiano Tolentino – 728 – 729 – 730 – 1095 – 1856 – 1857 – 1858 – 2956 

Fábio Cherem – 147 – 407 – 724 

Fred Costa – 617 – 618 – 772 – 773 – 774 – 1635 – 1637 

Gilberto Abramo – 65 – 335 – 338 – 339 – 667 – 668 – 669 – 1398 – 1634 – 1940 –

1955 – 2586 – 2861 – 2863 – 2880 

Gustavo Corrêa – 297 – 663 – 664 – 1889 – 1890 – 1893 – 1894 – 3041 

Gustavo Perrella – 65 – 728 

Gustavo Valadares – 65 – 340 – 758 – 1132 – 1960 – 1972 – 2930 – 2988 

Hélio Gomes – 747 – 748 – 1395 

Hely Tarqüínio – 509 – 723 – 2937 
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Inácio Franco – 394 – 406 – 726 – 727 – 917 – 1845

Ivair Nogueira – 65 – 520 – 675 – 676 – 731 – 1939 

Jayro Lessa – 65 – 123 – 394 – 454 – 666 – 917 – 944 – 1845 – 3189 – 3190 – 3191

– 3192 

João Leite – 306 – 323 – 325 – 331 – 515 – 756 – 981 – 1407 – 1626 – 1635 – 1637

– 1641 – 1642 – 1903 – 1913 – 2588 – 2607 – 2668 – 2894 – 2996 

João Vítor Xavier – 65 – 135 – 141 – 150 – 312 – 315 – 316 – 317 – 318 – 429 – 733

– 1610 – 2938 

José Henrique – 65 – 297 – 394 – 515 – 723 – 724 – 917 – 1845 

Juninho Araújo – 307 – 705 – 2563 

Leonardo Moreira – 758 – 1094 – 1271 – 1392 – 1394 – 2994 

Liza Prado – 670 – 671 – 672 – 673 – 704 – 1105 – 1106 – 1107 – 1109 – 1863 –

1949 – 1967 – 2590 – 2961 – 3043 – 3082 – 3083 

Luiz Carlos Miranda – 65 – 117 – 136 – 308 – 775 – 1405 – 1409 – 1881 

Luiz Henrique – 140 – 310 – 778 – 779 – 943 – 969 – 972 – 1123 – 1952 – 2601 –

3011 – 3259 

Luiz Humberto Carneiro – 686 – 687 – 941 

Luzia Ferreira – 132 – 315 – 316 – 430 – 433 – 435 – 536 – 542 – 674 – 675 – 706 –
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707 – 708 – 709 – 710 – 722 – 1879 – 2619 – 3022 – 3191 

Maria Tereza Lara – 507 – 696 – 697 – 698 – 699 – 700 – 701 – 702 – 703 – 704 –

1397 – 1624 – 1657 – 1955 – 1973 – 2926 – 2981 – 3014 – 3051 – 3082 – 3190 

Marques Abreu – 65 – 311 – 664 – 665 – 1881 – 3193 

Neider Moreira – 316 – 317 – 336 – 497 – 777 – 944 – 1395 – 1409 – 1412 – 1933 –

2886 

Neilando Pimenta – 69 – 546 – 547 – 548 – 549 – 550 – 712 – 713 – 714 – 715 –

716 – 944 – 945 

Paulo Guedes – 65 – 168 – 394 – 718 – 917 – 968 – 970 – 972 – 973 – 978 – 1120 –

1845 – 1943 – 1956 – 1972 – 2568 – 2990 – 3069 

Paulo Lamac – 65 – 618 – 682 – 683 – 2571 – 2584 – 2931 – 2986 – 2987 – 3068 

Pinduca Ferreira – 760 – 761 – 2632 

Pompílio Canavez – 65 – 66 – 137 – 138 – 141 – 340 – 761 – 762 – 763 – 764 – 765

– 766 – 767 – 768 – 1112 – 1653  

Rogério Correia – 118 – 131 – 159 – 327 – 331 – 425 – 427 – 437 – 500 – 501 – 504

– 510 – 512 – 514 – 515 – 666 – 667 – 805 – 957 – 959 – 1122 – 1129 – 1130 – 1133

– 1134 – 1261 – 1262 – 1263 – 1390 – 1423 – 1906 – 1907 – 1908 – 1915 – 1953 –

1954 – 1961 – 2557 – 2562 – 2563 – 2565 – 2566 – 2568 – 2569 – 2574 – 2575 –

2578 – 2579 – 2599 – 2641 – 2647 – 2649 – 2653 – 2657 – 2658 – 2673 – 2674 –

2676 – 2677 – 2869 – 2880 – 2897 – 2900 – 2903 – 2905 – 2911 – 2914 – 2920 –

2929 – 2933 – 2938 – 2945 – 2978 – 2982 – 2987 – 2988 – 2989 – 3061 – 3066 –
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3067 – 3069 – 3070 – 3078 – 3079 – 3081 

Romel Anízio – 65 – 732 – 1095 – 1099 – 2923 – 3036 

Rômulo Veneroso – 673 – 674 – 2657 – 3088 

Rômulo Viegas – 65 – 133 – 148 – 152 – 676 – 958 – 1097 – 1098 – 1406 – 1412 –

1892 – 1896 – 1902 – 1925 – 2002 – 2598 – 2617 – 2936 – 3030 

Rosângela Reis – 598 – 599 – 600 – 601 – 602 – 748 – 749 – 750 – 751 

Sargento Rodrigues – 65 – 161 – 167 – 207 – 208 – 319 – 396 – 397 – 429 – 515 –

553 – 554 – 555 – 556 – 770 – 771 – 799 – 803 – 939 – 954 – 981 – 1086 – 1265 –

1268 – 1935 – 2618 – 2664 – 2665 – 2887 – 2892 – 2894 – 2895 – 2918 – 2922 –

2925 – 2939 – 2946 – 2949 – 3047 – 3052 – 3059 – 3060 – 3085 – 3088 

Sávio Souza Cruz – 118 – 340 – 345 – 348 – 349 – 424 – 503 – 511 – 512 – 513 –

665 – 805 – 941 – 953 – 1088 – 1279 – 1625 – 1632 – 1633 – 1634 – 1635 – 1636 –

1637 – 1638 – 1641 – 1643 – 1644 – 1649 – 1942 – 1943 – 1946 – 1948 – 1950 –

1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 2572 – 2575 – 2577 – 2582 – 2585 – 2594 – 2609 –

2629 – 2631 – 2860 – 2861 – 2863 – 2865 – 2872 – 2876 – 2882 – 2891 – 2896 –

2900 – 2901 – 2903 – 2904 – 3064  

Sebastião Costa – 71 – 132 – 135 – 136 – 137 – 153 – 716 – 717 – 935 – 2926 –

2961 

Tadeu Martins Leite – 711 – 712 – 1109 – 1124 – 1593 – 3094 

Tenente Lúcio – 309 – 339 – 757 – 758 – 759 – 2958 – 3190 
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Tiago Ulisses – 297 – 663 – 2665 

Ulysses Gomes – 65 – 341 – 498 – 499 – 508 – 513 – 551 – 552 – 754 – 755 – 963

– 966 – 1918 – 1922 – 1925 – 1926 – 1927 – 1931 – 1960 – 2632  

Vanderlei Miranda – 138 – 314 – 504 – 510 – 692 – 965 – 1955 – 1956 – 1959 –

1971 – 1974 – 1978 – 2565 – 2614 – 2655 – 2993 

Zé Maia – 65 – 717 – 936 – 2604 – 2612 – 2631 

Acordo de Líderes –  333 – 337 – 1404 – 1645 – 2947 

Bancada do PT –  779 – 780 – 781 – 782 – 783 – 784 

Colégio de Líderes –  1955 

Comissão Conjunta – 3122 – 3194 – 3198  

Comissão de Administração Pública – 366 – 994 – 1001 – 1011 – 1025 – 1033 –

1212 – 1335 – 1505 – 1770 – 1839 – 3113 – 3118 – 3125 – 3127 – 3209 – 3210 –

3211 – 3213 – 3248 – 3254 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 125 – 126 – 130 – 1009 –

1303 – 1306 – 1341 – 1348 – 1604 – 1605 – 1885 – 1886 – 1888 – 2013 – 3101 –

3218 

Comissão de Constituição e Justiça – 209 – 210 – 215 – 216 – 218 – 222 – 223 –

224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 230 – 231 – 232 – 233 – 234 – 235 – 236 – 237 – 238
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– 239 – 250 – 254 – 255 – 259 – 447 – 451 – 458 – 463 – 466 – 469 – 472 – 530 –

805 – 807 – 823 – 825 – 831 – 861 – 866 – 868 – 870 – 871 – 1138 – 1140 – 1141 –

1142 – 1146 – 1148 – 1149 – 1158 – 1164 – 1166 – 1171 – 1183 – 1185 – 1192 – 1285

– 1287 – 1297 – 1298 – 1299 – 1300 – 1309 – 1312 – 1428 – 1430 – 1433 – 1434 –

1435 – 1441 – 1442 – 1443 – 1444 – 1445 – 1456 – 1459 – 1461 – 1464 – 1466 –

1469 – 1757 – 3117 – 3202 – 3207 – 3225 

Comissão de Cultura – 193 – 1887 – 3249 – 3253 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defic iência – 219 – 265 – 422 –

1161 – 1446 – 1481 – 1887 – 3096 – 3206  

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 244 – 312 – 892 – 894 –

3196 – 3199 

Comissão de Direitos Humanos – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 311 – 312 – 422 –

454 – 1401 – 1402 – 1403 – 1606 – 1607 – 1887 – 3109 – 3192 – 3193 – 3203 –

3249 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 422 – 527 – 759 – 760 – 809 –

952 – 1288 – 1432 – 1436 – 1440 – 1886 – 1887 – 3113 – 3193 – 3252 – 3257 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 211 – 421 – 821 – 822 – 3111 – 3210 –

3245 

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar –  2963 – 3119 – 3215 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 192 – 257 – 267 – 269 –

354 – 358 – 362 – 364 – 369 – 371 – 378 – 380 – 382 – 383 – 385 – 477 – 531 – 837

– 849 – 875 – 879 – 884 – 888 – 896 – 1000 – 1004 – 1005 – 1029 – 1030 – 1032 –
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1041 – 1056 – 1059 – 1064 – 1150 – 1154 – 1175 – 1177 – 1181 – 1195 – 1206 –

1217 – 1218 – 1222 – 1226 – 1232 – 1248 – 1250 – 1252 – 1254 – 1279 – 1317 –

1318 – 1339 – 1345 – 1349 – 1352 – 1354 – 1357 – 1359 – 1364 – 1366 – 1368 –

1369 – 1371 – 1437 – 1475 – 1482 – 1493 – 1498 – 1500 – 1503 – 1504 – 1670 –

1724 – 1756 – 1764 – 2010 – 2014 – 3098 – 3105 – 3112 – 3124 – 3126 – 3204 –

3222 – 3229 – 3256 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável – 311 – 524 – 826 –

846 – 1198 – 1294 – 1398 – 1472 – 1603 – 1605 – 1606 – 1762 – 1796 – 1888 – 3106

– 3120 – 3201 – 3224 

Comissão de Minas e Energia – 3200 – 3216 

Comissão de Participação Popular – 194 – 351 – 415 – 416 – 417 – 418 – 419 –

420 – 421 – 529 – 619 – 620 – 621 – 622 – 623 – 624 – 625 – 626 – 627 – 628 – 629

– 630 – 631 – 632 – 633 – 634 – 635 – 636 – 637 – 638 – 639 – 640 – 641 – 642 –

643 – 644 – 645 – 646 – 647 – 648 – 649 – 650 – 651 – 652 – 653 – 654 – 655 – 656

– 657 – 658 – 659 – 660 – 661 – 662 – 663 – 785 – 786 – 787 – 788 – 789 – 790 –

791 – 945 – 946 – 947 – 948 – 949 – 950 – 1096 – 1398 – 1399 – 1400 – 1598 –

1599 – 1600 – 1601 – 1602 – 1603 – 1873 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1885 –

2172 – 2175 – 2181 – 2182 – 2185 – 2190 – 2193 – 2195 – 2197 – 2201 – 2203 –

2205 – 2208 – 2210 – 2212 – 2214 – 2217 – 2219 – 2221 – 2222 – 2224 – 2227 –

2230 – 2231 – 2234 – 2237 – 2240 – 2243 – 2244 – 2247 – 2248 – 2252 – 2256 –

2257 – 2259 – 2260 – 2263 – 2264 – 2266 – 2269 – 2271 – 2276 – 2279 – 2285 –

2287 – 2288 – 2293 – 2295 – 2297 – 2301 – 2303 – 2311 – 2314 – 2316 – 2319 –

2322 – 2324 – 2326 – 2328 – 2330 – 2331 – 2333 – 2336 – 2338 – 2342 – 2343 –

2344 – 2346 – 2349 – 2351 – 2353 – 2356 – 2361 – 2363 – 2366 – 2369 – 2371 –

2372 – 2374 – 2375 – 2378 – 2380 – 2382 – 2385 – 2387 – 2389 – 2391 – 2393 –

2396 – 2398 – 2400 – 2402 – 2404 – 2406 – 2408 – 2411 – 2413 – 2416 – 2419 –

2421 – 2424 – 2426 – 2429 – 2432 – 2435 – 2438 – 2441 – 2445 – 2447 – 2449 –

2451 – 2454 – 2456 – 2458 – 2459 – 2462 – 2464 – 2467 – 2469 – 2471 – 2474 –
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2476 – 2478 – 2479 – 2481 – 2483 – 2484 – 2486 – 2488 – 2491 – 2492 – 2495 –

2497 – 2500 – 2503 – 2505 – 2507 – 2510 – 2512 – 2513 – 2515 – 2516 – 2518 –

2519 – 2520 – 2522 – 2524 – 2525 – 2527 – 2529 – 2531 – 2533 – 2535 – 2536 –

2537 – 2540 – 2541 – 2543 – 2545 – 2547 – 2549 – 2969 – 2970 – 2971 – 3131 –

3134 – 3136 – 3138 – 3141 – 3144 – 3147 – 3149 – 3152 – 3154 – 3156 – 3157 –

3159 – 3161 – 3163 – 3164 – 3166 – 3168 – 3169 – 3171 – 3172 – 3175 – 3176 –

3178 – 3179 – 3181 – 3184 – 3185 – 3187 – 3223 – 3224 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial –  126 – 130 – 376 – 812 –

819 – 952 – 1007 – 1188 – 1669 – 3207 – 3220 – 3233 – 3234 – 3235 – 3236 

Comissão de Redação – 272 – 273 – 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 – 280 –

281 – 282 – 283 – 284 – 285 – 295 – 296 – 350 – 386 – 388 – 389 – 390 – 1043 –

1044 – 1045 – 1046 – 1050 – 1051 – 1052 – 1053 – 1054 – 1055 – 1359 – 1509 –

1510 – 1511 – 1512 – 1513 – 1518 – 1521 – 1522 – 1525 – 1526 – 1527 – 1528 –

1529 – 1530 – 1531 – 1532 – 1533 – 1534 – 1536 – 1537 – 1538 – 1539 – 1540 –

1541 – 1545 – 1550 – 1551 – 1552 – 1553 – 1554 – 1555 – 1556 – 1557 – 1558 –

1559 – 1560 – 1561 – 1562 – 1563 – 1565 – 1568 – 1570 – 1575 – 1576 – 1578 –

1579 – 1580 – 1581 – 1582 – 1583 – 1584 – 1586 – 1587 – 2016 – 2028 – 2033 –

2035 – 2036 – 2037 – 2038 – 2039 – 2042 – 2044 – 2046 – 2054 – 2068 – 2072 –

2074 – 2089 – 2090 – 2091 – 2093 – 2095 – 2098 – 2104 – 2107 – 2109 – 2110 –

2111 – 2113 – 2155 – 2680 – 2745 – 3102 – 3127 – 3129 – 3198 – 3213 – 3228 –

3230 – 3258 

Comissão de Saúde – 457 – 808 – 810 – 843 – 1096 – 1097 

Comissão de Segurança Pública –  221 – 454 – 455 – 706 – 950 – 951 – 1169 –

1289 – 1403 – 1603 – 1604 – 2007 – 2012 – 3193 – 3246 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s – 352 – 951 – 1137 –

3251 
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo – 191 – 311 – 1173

– 3237 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al – 130 – 220 – 241 – 811

– 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 818 – 820 – 1035 – 1136 – 1139 – 1143 – 1144 –

1145 – 1290 – 1291 – 1292 – 1293 – 1295 – 1296 – 1449 – 1668 – 1753 – 1754 –

1755 – 1886 – 1887 – 3099 – 3115 – 3218 

Comissão Especial – 474 – 523 – 1096 – 1301 – 1401 – 1428 – 3103 – 3104 – 3195

– 3205 – 3212 – 3215 – 3228 

Decisão da Presidência – 333 – 337 – 441 – 1114 – 1645 – 2625 – 2948 

Mesa da Assembleia  – 413 – 1474 – 1785 – 1793 – 1794 – 1839 

Palavras do Sr. Presidente -187 – 337 – 350 – 492 – 497 – 975 – 980 – 991 – 1116

– 1118 – 1128 – 1130 – 1131 – 1260 – 1269 – 1624 – 1643 – 1977 – 2006 – 2555 –

2617 – 2621 – 2626 – 2864 – 2917 – 3058 – 3240 
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